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Jaunimo laidotuvės
Su mokslo metų pradžia vėl atgijo mokyklų sienos — į klases 

grižo mokiniai ir mokytojai, o su jais — ir visos mokyklinės 
problemos. Jų netrūksta nė vienai šeimai, juoba lietuviškajai. 
Pastarajai tenka grumtis su vis didėjančiais sunkumais ne tik 
bendrojo auklėjimo, bet ir lietuviškojo ugdymo srityje. Dėlto dau
gelyje mūsų šeimų vyksta tyli drama, kuri dažniausiai viešumos 
lieka nepastebėta. Toje uždaroje dramoje sprendžiama vaiko atei
tis bei jo gyvenimo linkmė. Bendro recepto čia nėra. Kiekvienam 
jaunuoliui reikia individualaus sprendimo, kuris negali būti kaip 
kirviu nukertamas — reikia laiko, stebėjimo, pažinimo, patarimo 
ir pagaliau pasiryžimo. Pastaraisiais metais vis labiau ryškėja ten
dencija augančio savarankiškumo. Jaunuolis, vos pajutęs žemę 
po savo kojomis, veržiasi i savarankišką gyvenimą ir kratosi tėvų 
autoriteto. Jis stipriai jaučia aplinkos trauką, žavisi madingu jau
nimo stiliumi, nors jis būtų ir kvailystė. Tokioje atmosferoje lie
tuvių šeimoms darosi vis sunkiau perteikti savąją kultūrą prieaug
liui. Visi kalbame, kad štai ateina laikas perduoti lietuviškąją 
veiklą jaunimui, bet nevisi pastebi, kad lietuviškas jaunimas 
savaime neateina. Iš dangaus lietuviškumas nekrenta — ji reikia 
įdiegti jaunon širdin ilgom pastangom, kuriom pagrindą teikia 
šeima.

★ ★ ★
Pasidairius lietuvių kolonijose, nesunkiai galima konstatuoti, 

kad tos šeimos, kurios tylioje savo dramoje kovoja už lietuvišką 
auklėjimą, daugumoje atvejų laimi. Jose išaugę jaunuoliai, nežiū
rint visų kliūčių bei pavojų, tampa gyvenamo krašto piliečiais 
ir kartu sąmoningais lietuviais. Tai laimėjimas ne tik paskirų šei
mų, bet ir visos mūsų išeivijos. Juo stebisi net tie, kurie atvyksta 
iš okupuotos Lietuvos ir pamato kiek dar lietuviškumo išlai
kyta po 25 metų gyvenimo be tėvynės. Tad garbė tom šeimom, 
kurios nepabūgo tyliosios vidaus kovos už prieauglio lietuviškumą. 
Deja, negalima užsiminti garbingu žodžiu tokių šeimų, kurios nu
tautėjo pirma nei jų vaikai. Tokiose šeimose, aišku, lietuviškas 
prieauglis negalėjo užaugti. Tokie židiniai yra lietuvybės kapai. 
Juose laidojami gyvi jaunuoliai ir tai be jokio sąžinės graužimo, 
lengvapėdiškai. Šio pobūdžio laidotojai yra panašūs i skolininkus, 
kurie, atėjus laikui, atsisako grąžinti skolą. Tai tautiečiai, kurie 
gavę turtą iš savosios tėvynės, atsisako jį grąžinti, t.y. perduoti 
jaunajai kartai. Buvo laikai, kad motinos, nepaisydamos uždrau
dimo, mokė savo vaikus lietuviškai iš maldaknygės, nors pačios 
mažai temokėjo, o dabar daugelio inteligentų šeimos nepajėgia 
išmokyti savo vaikų nė tiek, kiek pajėgdavo kaimietės motinos. 
Ar tai pažanga, ar tai šia prasme kelias į šviesą?

★ ★ ★
Tokias jaunimo laidotuves matome visi, liūdime dėl jų, bet 

džiaugiamės tais, kurie jose nedalyvauja, t.y. savo atžalyno, dargi 
gyvo, nelaidoja. Tokių asmenų bei šeimų yra dar apsčiai. Tai 
sąmoningieji tautiečiai, kurie atsisako pasiduoti karjeros vilio
nėms bei savanaudiškumui. Jų dėka laikosi vaikų darželiai, šeš
tadieninės mokyklos, jaunimo' organizacijos, tautinių šokių gru
pės, ansambliai, chorai. Tai žmonės, kurie nebėga iš savo tautos, 
kurie nejieško gėdingo ištirpimo. Jie tad yra verti ne tik visų 
pagarbos, bet ir paramos. Sąmoningoms lietuvių šeimoms ateina 
į pagalbą darželiai, mokyklos, parapijos, Bendruomenė, organiza
cijos. Iki šiol turime jau nusistovėjusią lietuviškojo auklėjimo 
sistemą, siekiančią iki dešimtojo skyriaus. Tuo tenka džiaug
tis, bet dar nedėti taško, nes po dešimtojo skyriaus nebėra pako
pos, vedančios į gilesnį lietuviškosios kultūros pažinimą. Vienur 
kitur bandyta organizuoti lituanistiniai seminarai. Negalima sa
kyti, kad jie būtų nesėkmingi. Kur atsiranda tinkamų žmonių, 
seminarai gyvuoja visai gražiai. Pradedant šiuos mokslo metus, 
reikėtų susirūpinti dešimtojo skyriaus pratęsimu. Tie. kurie rūpi
nasi švietimu, galėtų į esamąją sistemą įderinti ir sekantį žingsnį 
— akademinio pobūdžio seminarą. Tai būtų dar viena pastanga 
išvengti jaunimo laidotuvių. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

KALBOS APIE KVEBEKĄ

Lietuva nenori but raudona
/

Papildomos kanadiečio žurnalisto pastabos iš Vilniaus

Kvebeko federacinės liberalų 
partijos studijų dienos įvyko 
Montmorency pastate netoli 
Kvebeko miesto. Atidaromąją 
kalbą pasakė iš Otavos atvykęs 
darbo jėgos ir imigracijos min. 
Jean Marchand. Jis pabrėžė, jog 
yra atėjęs laikas išsiaiškinti as
menis, priimančius federacinės 
Kanados idėją, ir tuos, kurie ją 
nori atmesti, šie jo žodžiai, be 
abejonės, buvo skirti separatis
tams ir Union Nationale parti
jos politikams. J. Marchand pa
smerkė kvebekiečius, kurie yra 
nusistatę prieš savo kraujo bro
lius federaciniame parlamente 
ir netgi drįsta juos vadinti iš
davikais. J. Marchand nuomone, 
išdavikų galima rasti ir pačiame 
Kvebeke, stabdančių šios pro
vincijos socialinę bei ekonomi
nę pažangą. Savo tautiečiams 
J. Marchand priminė, kad tik 
1867 m. sudarytos federacijos 
dėka Kvebekas galėjo išsaugoti 
ir išlaikyti tautinį veidą. Tie, 
kurie šiandien kalba apie visiš
ką santykių nutraukimą su Ota
va, vadovaujasi ne protu, bet 
gryna fantazija.

Prancūzijos Švietimo min. 
Alain Peyrefitte tarėsi su Kve
beko premjeru D. Johnsonu. 
Spaudos atstovams jis pareiškė, 
kad tarpusavio pagalba tarp 
Prancūzijos ir Kvebeko bus pa
didinta dešimteriopai. Ji dau
giausia liečia švietimą ir kultū
rą. Prancūzijos vyriausybė lig 
šiol duodavo 90 stipendijų stu
dentams. norintiems studijuoti 
Prancūzijoj, o dabar stipendijų 
skaičius bus padidintas iki tūks
tančio. Sutarta: įsteigti bendrą 
banką, kuris finansuos mokamų
jų filmų gamybą; keistis moksli
niais ir techniniais leidiniais, 
universitetus baigusiais studen
tais. siekiančiais augštesnio 
mokslinio laipsnio; parūpinti 
Kvebeko mokykloms mokytojų 

iš Prancūzijos. Numatoma suda
ryti bendrą komisiją, kuri re
daguos vadovėlius Prancūzijos 
ir Kvebeko mokykloms. A. Pey
refitte laikraštininkams prasita
rė, kad viename oficialiame pri
ėmime jis buvęs gundytas pakel
ti tostą už “Le Quebec Libre”, 
bet pagundai nepasidavęs ir 
stiklą ištuštinęs už lygiateisį 
Kvebeką. A. Peyrefitte viešna
gė Kanadoje buvo užbaigta 17- 
kos punktų specialia sutartimi 
tarp Kvebeko ir Prancūzijos.

Jean-Noel Tremblay, Kvebe
ko ministeris kultūriniams rei
kalams, tarė žodį tarptautinėje 
konferencijoje Lavalio univer
sitete, svarstančioje prancūzų 
kalbos problemas. Jis reikala
vo konstitucijos, kuri Kvebeko 
prancūzams suteiktų tautinės 
valstybės teises. Ją turėtų pa
ruošti ir priimti patys kvebe- 
kiečiai, o po to aptarti savo fe
deracinius santykius su Kana- 
daš J. N. Tremblay taipgi pa
reiškė, kad prekybos ir pramo
nės įmonės Kvebeke turi pradė
ti vartoti prancūzų kalba. Pa
sak jo, anglų kilmės kanadiečiai 
su prancūzais kalba angliškai. 
Rezultatas esąs labai liūdnas, 
nes prancūzai, priversti šnekėti 
angliškai su savo darbdaviais, 
angliškais žodžiais užteršė savą
ją prancūzų kalbą, šis liūdnas 
reiškinys esąs pastebimas netgi 
Kvebeko intelektualų tarpe. J. 
N. Tremblay pasiūlė specialią 
programą prancūzų kalbai at
naujinti. Moksleiviai anglu kal
bos studijas turėtų pradėti tik 
gimnazijose, nes ankstyvesnė jų 
nradžia žaloja gimtąją prancūzų 
kalbą.

Naujasis konservatorių vadas 
Robertas Stanfieldas pasitraukė 
iŠ Nova Scotia provincijos prem
jero pareigu. Provincijos guber
natorius H. P. MacKeen naujuo
ju premjeru prisaikdino G. I.

Rudens vaisiai skanūs ir okupuotoje Lietuvoje

PRIEVARTA AR LIGA?
“New York Times” dienraš

čio ir “Associated Press” agen
tūros žiniomis iš Londono, te
nykščiame aerodrome rugsėjo 
16 d. įvyko incidentas sovieti
niame lėktuve, kurin buvo prie
varta įsodintas dr. Vladimir 
Tkačenko. Pastarasis buvo at
siųstas, pagal kultūrinių mainų 
sutartį, studijuoti fizikos Bir
mingham universitete. Po 8 mė
nesių kažkodėl turėjo grįžti Sov. 
Sąjungom Kai britų saugumo 
policija Scotland Yard patyrė, 
kad dr. Tkačenko buvo prievar
ta nugabentas sovietų ambasa
dos automobiliu į Londono ae
rodromą. pasiuntė savo parei
gūnus į sovietų lėktuvą TU-104 
ir dr. Tkačenko paėmė savo glo
bom kiek pasigrūmę su lėktuvo 
įgula. Sovietų ambasados reika
lų vedėjas Vladimiras Vasevas 
aštriai protestavo, bet britai ne
kreipė į tai dėmesio. Spaudos 
atstovams jisai aiškino, kad dr. 
Tkačenko susirgęs nervine liga 
ir dėlto buvęs siunčiamas atgal

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
K LB krašto tarybos suvažia

vimo, įvykstančio 1967 m. spa
lio 14 ir 15 dienomis Toronte, 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
941 Dundas St. W.,

DIENOTVARKĖ 
šeštadieni, spalio 14
11 v. registracija; 12 v. 1. 

atidarymas; 2.invokacija; 3. pre
zidiumo sudarymas; 4. komisijų 
sudarymas; 5. sveikinimai; 6. per
eito suvažiavimo protokolo tvir
tinimas (protokolas išsiuntinėtas 
iš anksto); 7. pranešimai apie 
krašto valdybos veiklą — K LB 
krašto valdybos pirmininko, kul
tūros komisijos pirmininko, 
švietimo komisijos pirm., jauni- 
mo sekcijos pirm., politinio ko
miteto pirm., šalpos Fondo

Smith tvarkyti provincijos vy
riausybės reikalus tol, kol bus 
sušaukta provincinių liberalų 
konferencija ir išrinktas naujas 
vadas. Federacinio parlamento 
atstovas Cyril Kennedy pasira
šė atsistatydinimo raštą. Jo rin
kiminėje apylinkėje bus pra
vesti papildomi rinkimai, ku- 
riuoe savo kandidatūrą išstatys 
R. Stanfieldas.

(Nrtelt* | K M-> 

į Sov. Sąjungą gydymui. Ar tai 
teisingas paaiškinimas, kol kas 
nežinia. Sovietai tokiais atve
jais meluoja ir dangstosi ne
kaltais motyvais. Tad ir šį kartą 
kyla įtarimas, kad prievartos pa
naudojimas savo piliečiui sveti
moje žemėje galėjo būti ir poli
tinio pobūdžio. Pasak britų, dak
tarui Tkačenko buvo įšvirkšta 
svaiginančių vaistų, kad leng
viau būtų jį išgabenti. Kaikurie 
aiškintojai spėja, kad dr. Tka
čenko. 25 m. amžiaus, sulaukęs 
savo žmonos vizito Britanijoj, 
norėjo pasilikti drauge su ja il
gesnį laiką, bet sovietinė valdžia 
neleido. Dėlto dr. Tkačenko esą 
protestavo ir nenorėjo grįžti.

Pareigūnai, stebėję dr. Tka
čenko elgesį jau esant britų glo
boje, konstatavo, kad jis buvęs 
sumišęs ir nevisai logiškas savo 
kalboje. Po kiek laiko jis atsi
peikėjo ir buvo, jo paties prašy
mu, grąžintas sovietų ambasa
dai.

pirm., iždininko ir Kanados 
Šimtmečio Liet. Leidinio Admi
nistracinės Komisijos pirm.; 8. 
kitų vienetų pranešimai: Tautos 
Fondo pirm., revizijos komisi
jos, garbės teismo. Apie 3 v. 
p.p. pertrauka. 4 v. p.p.: 9. pra
nešimai iš apylinkių (po prane
šimo žodžiu apylinkių pirminin
kai ar jų atstovai įteikia savo 
pranešimus sekretoriatui raštu; 
pranešimai pageidaujami neilgi, 
įjungiant į juos pasisakymus bei 
pasiūlymus lietuvybės išlaikymo 
klausimais pagal pridedamą 
klausimų lapą); 10. diskusijos 
dėl pranešimų (eilės tvarka), 
šeštadienio posėdžiai baigiami 
apie 6 v.v.

Sekmadienį, spalio 15
9.30 v.r.: 11. KLB krašto ta

rybos rinkimų taisyklių pakeiti
mas (krašto valdybos siūlomi pa
keitimai pridedami atskirame 
lape); 12. jubilėjinial 1968 me
tai; 13. keturioliktosios Lietu
vių Dienos laikas ir vieta; 14. 
atstovu į III PLB seimą rinki
mas; 15. sąmatos 1968 m. pri
ėmimas; 16. revizijos komisijos 
rinkimas; 17. rezoliucijų priėmi
mas; 18. bendrieji klausimai ir 
sumanymai; 19. suvažiavimo už-

Jau esame rašę apie kanadie
čio P. Buckley reportažus iš 
Vilniaus. Palyginus jo rašinius 
dviejuose laikraščiuose, rasta 
skirtumų. Matyt, redakcijos yra 
pridėjusios savo ranką. Pvz. 
Winnipeg© “Free Press” š.m. 
rugpjūčio 9 d. laidoje duotas 
pilnesnis tekstas P. Buckley re
portažo, kuris pavadintas “Li
thuania Shuns Red Image”. Re
porteris ten pasakoja apie da
bartinius Lietuvos pareigūnus, 
kurie, turėdami galvoje geogra
finę Lietuvos padėtį, randa pa
kankamai argumentų pateisinti 
esamai krašto pozicijai. Pasak 
P. Buckley, jų samprotavimai 
esą daugiau nacionalistiški nei 
socialistiški ir mažai tesusiję su 
ideologija. Privačiai jie kalba: 
apie pastovias Lietuvos sienas 
srityse, kurios praeityje patyrė 
daug nepastovumo; apie sovietų 
paramą prieš kėslus Vokietijos 
ir Lenkijos, kurių armijos daug 
kartų mindė Lietuvos žemę; apie 
laisvę puoselėti lietuvių kultū
rą bei kalbą, kuri yra viena se
niausių Europoje; apie Sov. Są
jungos pagalbą ekonominėje 
srityje, be kurios Lietuva ne
galėtų atlaikyti vis didėjančios 
konkurencijos pasaulyje.

“Lietuvos vyriausybės nariai 
nepatenkinti Vakarų valstybių 
nepripažinimu (sovietinės res
publikos, Ms.), nors dėl to ne
rodo didelio susirūpinimo.” Už
sienio reikalų “ministerė” Leo
kadija Diržinskaitė, grįžusi iš 
pasaulinės parodos Montrealy- 
je, pareiškė ten radusi daug dė
mesio “Lietuvos respublikai”, 
susitikusi su daugeliu lietuvių 
išeivių, kurie klausę, kaip galė
tų grįžti Lietuvon. Taipgi ji pa
tyrusi Kanadoje daug pritarimo 
ir kitų tautybių kanadiečių tar
pe. “Aš manau, tai reiškia, kad 
paprasti kanadiečiai pripažįsta 
mūsų respubliką” — tarė ji šyp
sodamasi. Pasak P. Buckley, 
Lietuvoje gyvena 2.500.000 lie
tuvių iš 3.000.000; 800.000 jų 
gyvena užsieniuose; JAV-se — 
500.000, Kanadoje — 30.000. 
Apie okupuotos Lietuvos komu
nistinių pareigūnų ir išeivijos 
santykius kanadietis žurnalistas 
rašo:

Jų (išeivių) buvimas užsie
niuose yra laikomas pagrindiniu 
veiksniu diplomatinio pripažini
mo srityje. Vyriausybės parei
gūnai dabar mano, kad pirmykš
tis išeivių antikomunistinis nu
sistatymas nyksta. Nebuvimas 
pasaulinėje parodoje rimto in
cidento yra laikomas tokios iš
vados ženklu. Kitas ženklas — 
skaičius išeivių, kurie atvyksta 
aplankyti Lietuvos” (m. pabr., 
Ms.).

Toliau P. Buckley priduria: 
“Šimtai lietuvių, tapusių nau
jais Kanados ar JAV-vių pilie
čiais ir turinčių lėšų kelionei, 
kasmet atvyksta aplankyti kraš
to. kurį jie patys ar jų tėvai 
yra palikę. Vienas tokių išeivių, 
su kuriuo neseniai kalbėjau 
Maskvoje, nematė motyvų pa
keisti savo antikomunizmui ir 
piktai kalbėjo apie partijos 
kontrolę jo krašte. Jo nuotaika 
buvo prablaivinta apsilankymo 
tėvynėje, kur jis rado esminių 
pagerinimų medžiaginiame žmo
nių gyvenime. “Svarbiausia, — 
sakė jis, — kad dar yra Lietu
va ir kad jos gyventojai yra dar

TOTORIAI GRJŽTA TĖVYNĖN
Žiniomis iš Maskvos, prieš 22 

metus Stalino deportuoti toto
riai už bendradarbiavimą su vo
kiečiais grąžinami atgal į jų tė
vynę Krymą. Tuo reikalu buvo 
paskelbti du dekretai Uzbekis
tane, kur dauguma ištremtųjų 
totorių gyvena nuo 1945 m. 
Dekretuose sakoma, jog kaltini
mai totorių tautai dėl bendra
darbiavimo su vokiečiais esą be 
pagrindo. Manoma, kad Krymo 
totorių yra apie 500.000. Jie už 
bausmę buvo labai žiauriai de- 
nortuoti ir išsklaidyti, kaip ir 
kitos tautinės grupės. Ir tai bu
vo padaryta tais laikais, kai bu
vo skelbiamas Stalino neklai
dingumas.

darymas. 12 vai. pamaldos. Jei 
dienotvarkė nebūtu baigta iki 
namaldu. posėdžiai toliau tęsia
mi 1 vai. po pietų iki maždaug 
3 v. p.p.

KLB krašto valdyba 

lietuviai.”
Tais žodžiais P. Buckley bai

gia savo reportažą, kuriame at
skleidžia komunistinių okupuo
tos Lietuvos pareigūnų nuotai
kas. Įsidėmėtina tai, kad sieki
mas diplomatinio Lietuvos pri
pažinimo reiškia ne ką kita, 
kaip ilgos okupacijos įteisini
mą dabartinėje formoje. Antra, 
Lietuvos kompartijos siekiama

Pasaulio (vykiai
AMERIKIEČIŲ LĖKTUVAI PRADĖJO BOMBARDUOTI 

HAIFONGO UOSTĄ Š. Vietname. Pagrindiniai taikiniai yra tiltai 
ir geležinkelio stotys miesto ribose. Prez. L. B. Johnsonas, matyt, 
patvirtino Pentagono paruoštą “Clamp” planą, kurio tikslas yra 
sustabdyti karinių medžiagų tiekimą iš Haifongo, subombarduojant 
tiltus ir geležinkelį. Uosto įrenginiai nebus liečiami — jais ir to
liau galės naudotis sovietų laivai. Negalėdami išvežti uoste iškrau
tų karinių medžiagų, vietnamiečiai bus priversti sustabdyti so
vietų laivų iškrovimą. Civilių aukoms sumažinti amerikiečių lėk
tuvai pradėjo naudoti “Walleye” raketas, valdomas televizijos 
pagalba ir pasižyminčias lig šiol neregėtu taiklumu. Praėjusią sa
vaitę buvo smogtas stiprus smūgis trečiajam savo dydžiu uostui 
Š. Vietname — Cam Pha 46*-----------------------------------------
mylių atstume nuo Haifongo. Š. 
Vietnamo bombardavimas pa
laipsniui stiprinamas, bet jo 
silpnoji pusė kaip tik ir yra tas 
laipsniškumas. Jeigu aviacija to
kia jėga būtų smogusi karo pra
džioje, galimas dalykas, Š. Viet
name būtų kilęs chaosas. Dabar- 
gi Ho Chi Minh režimas spėjo 
priprasti prie bombardavimų ir 
turėjo laiko išsklaidyti karinius 
taikinius. Bombardavimo sustip
rinimą liudija amerikiečių pa
skelbti nuostoliai. Per pirmąjį 
metų ketvirtį amerikiečiai virš 
Š. Vietnamo neteko 63 lėktuvų, 
o antrajame ketvirtyje 147. Gy
nybos departamento paskelbtais 
duomenimis, JAV Vietnamo ka
re yra praradusios 2.617 lėktu
vų: 670 buvo numušta virš Š. 
Vietnamo, 202 — virš P. Viet
namo, 7 malūnsparniai prarasti 
Šiaurės ir 363 Pietų Vietname. 
Nuostolius papildo 747 lėktuvai 
ir 628 malūnsparniai netekti ne
laimėse ir partizanų įvykdytuo
se aerodromų užpuolimuose. 
Bendroji šių lėktuvų vertė yra 
apie 3,5 bilijono dolerių.

Prez. De Gaulle, lankydama
sis Lenkijoje, pasiūlė pastarajai 
j ieškoti didesnės nepriklausomy
bės bei didesnio savarankišku
mo. Nors Sovietų Sąjunga ne
buvo paminėta, bet kiekvienam 
buvo aišku, kad prez. De Gaul
le pataria Varšuvai silpninti ry
šius su Maskva. Į tai reagavo W. 
Gomulka, primindamas savo sve
čiui, kad prieškarinė Lenkijos 
sutartis su Prancūzija nesustab
dė Hitlerio armijų invazijos. 
Lenkijos ryšiai su Sov. Sąjunga 
esąs kertinis dabartinės politi
kos akmuo. Prezidentui De 
Gaulle buvo leista tarti žodį į 
lenkų tautą per televiziją ir pa
sakyti kalbą kompartijos kontro
liuojamame seime. Televizijoje 
jis nusipigino, išleisdamas iš 
anksto paruoštą sakinį: “Šian
dien aš dėkoju Dievui už savo 
troškimų išsipildymą”. Antiko
munistinių pažiūrų lenkams ne
patiko prez. De Gaulle atsilan
kymas ir kalba seime, nes jis 
visiškai be reikalo sustiprino 
šios nedemokratinės institucijos 
prestižą. Katalikai nepatenkinti, 
kad De Gaulle, pataikaudamas 
kompartijai, atsisakė susitikti su 
kardinolu S. Wyszynskiu. Pran
cūzijos santykiams su V. Vokie
tija gali gerokai pakenkti prez. 
De Gaulle padarytas vokiškų že
mių pripažinimas Lenkijai.

Pranešimai iš Vašingtono skel
bia, jog prez. L. B. Johnsonas 
yra nutaręs duoti leidimą anti- 
raketinių ginklų sistemai įreng
ti. Kariuomenės vadai jau se
niai yra pasisakę už antiraketi- 
nius ginklus, bet prez. L. B. 
Johnsoną ir gynybos sekr. Mc- 
Namarą gąsdina didžiulės išlai
dos. Sovietai antiraketiniais 
ginklais jau yra apstatę Maskvą 
ir Leningradą. Vašingtonas ti
kėjosi, jog pavyks susitarti su 
Maskva ir sustabdyti šias labai 
brangias ginklavimosi varžybas. 
Galimas dalykas, prez. L. B. 
Johnsoną privertė padaryti 
sprendimą komunistinės Kinijos 
atominės bombos.

Švedija ir Daniia nutarė pa- 
statvti 24 mylių ilgio tiltą per 
Baltijos juros sąsiaurį tarp Šve
du Malmo uosto ir Danijos sos
tinės Kopenhagos. Lig šiol susi

sis pripažinimas yra imperialis
tinės Maskvos pridengta klastin
ga valia mulkinti vakariečiams. 
Trečia, tokio siekimo pagrindi
nė kliūtis — išeivija. Taigi, ne
nuvertinkime savo svorio Lietu
vos ateities likimo sprendime. 
Išeivija, kuri sudaro trečdalį 
tautos, nėra bereikšmis veiks
nys visumos likimo sprendime.

Ms.

siekimui tarp abiejų kraštų bu
vo naudojami keltai'.

Vatikane jaučiamas susirūpi
nimas popiežiaus Pauliaus VI 
sveikata. Sutrikimus šlapumo 
sistemoje tyrė geriausieji Ro
mos gydytojai. Jiems pašalinti 
gali prireikti operacijos, kuri 
turbūt bus atidėta porai mėne
sių, nes Paulius VI nori daly
vauti rugsėjo 29 d. prasidedan
čiame vyskupų sinode, kuris 
truks iki spalio 29 d. Šiuo metu 
ligonis gydomas vaistais.

Sovietų Sąjunga pasiuntė ka
riuomenes dalinius į Mongoliją, 
remdamasi tarp abiejų kraštų 
1966 m. pasirašyta karinės pa
galbos sutartimi. Šį žingsnį pri
vertė padaryti Mongolijos sosti
nėje Ulan Batore įvykę susikir
timai tarp mongolų ir kiniečių 
propagandistų. Kinijos užsienio 
reikalų ministerija jau prieš 
porą mėnesių paskelbė, jog 
Mongoliją yra okupavę dešim
tys tūkstančių sovietų karių. 
Dabar ji tvirtina, kad Mongoli
ja yra paversta sovietų karine 
baze prieš Kiniją.

Artilerijos ir minosvaidžių 
sviediniai sudrumstė ramybę Ti
beto ir Indijos Sikkim protek
torato pasienyje Himalajų kal
nuose. Indija skelbia, jog šau
dyti pradėjo Tibetą okupavusie
ji kiniečių kariuomenės daliniai, 
o Pekingas visą kaltę verčia in- 
diečiams. Susišaudymas truko 
net keletą dienų. Iki karo veiks
mų turbūt nebus prieita. Kini
ja negali kariauti dėl vidinių 
neramumų, o Indijos arsenalą 
gerokai susilpnino 1965 m. ka
ras su Pakistanu. Kiniečiai grei
čiausia turi propagandinį tikslą, 
būtent, sustiprinti savo presti
žą Himalajų valstybėlėse — Sik- 
kime, šutane ir Nepalyje.

Pasaulyje buvo plačiai pa
skleista į daugelį kalbų išversta 
raudona knygutė “Pirmininko 
Maotsetungo mintys”, kurios tu
rinį sudaro Kinijoje kasdien ci
tuojami Mao pareiškimai. Viena 
amerikiečių leidykla ruošia at
kirtį Mao propagandai. Ji išleis 
tokio pat dydžio ir tokios pat 
spalvos knygutę “Pirmininko 
Johnsono mintys”, pateikdama 
prez. L. B. Johnsono pareiškimų 
citatas.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekr. U Thant vėl ėmė raginti 
JAV vyriausybę kelioms savai
tėms sustabdyti š. Vietnamo 
bombardavimus. Jo nuomone, 
per tą laiką Hanojaus režimą 
būtų galima prišnekinti pradėti 
taikos derybas. Sovietų kompar
tijos vadas L. Brežnevas prasi
tarė, kad Maskva norėtų matyti 
neutralizuotą P. Vietnamą. Tai 
yra naujas posūkis sovietų poli
tikoje, nes lig šiol Kremlius rei
kalavo abiejų Vietnamu sujun
gimo.

Svetlana Statinaitė, Newsweek 
žurnalo pranešimu, rašo antrą 
knygą, kurioje pagrindinis dė
mesys skiriamas dabartiniams 
Sov. Sąjungos vadams. Ji bū
sianti gerokai aštresnė už jos 
pirmąją atsiminimų kyngą “Dvi
dešimt laiškų draugui”. Nors 
Maskva į užsieni išsiuntė šios 
knygos rankraščio kopija, so
vietu muitininkai iš turistų ati
ma ir knygą, ir netgi žurnalus, 
kuriuose skelbiamos Svetlanos 
atsiminimų santraukos.
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* Sovietinis žurnalas “Moks

las ir Religija” kritikuoja po
piežiaus Pauliaus VI encikliką 
“Tautų pažanga”. Esą ji turinti 
politinius tikslus — siekianti 
paveikti tikinčiųjų masę, mate
rialistinę ir ateistinę filosofiją. 
Taigi, nesuderinama su komu
nizmu.

* Jei Indijos valdžia priimtų 
įstatymą, leidžiantį negimusių 
kūdikių žudymą, susilauktų 
Skaudžių pasekmių. Tėvas Anta
nas D’Sousa, SJ, perspėjo Indi
jos valdžią, primindamas, kad 
negimęs kūdikis yra asmuo, ne
žiūrint ar teisėtu ar neteisėtu 
keliu jis atsirado, ar jis gims 
sveikas ar nesveikas. Betkokiu 
atveju nevalia jo žudyti.

* Laisvosios Europos radijas, 
teikiantis žinias pavergtoms ko
munizmo tautoms, atšventė 17 
metų sukaktį. Jame dirba pus
antro tūkstančio darbininkų ir
12 įstaigų. Metinės išlaidos —
13 milijonų dolerių. Transliuo
jama 19 valandų kasdien, klau
sosi apie 25 milijonai žmonių 
Vengrijoj, Lenkijoj, Rumunijoj* 
Bulgarijoj, Čekoslovakijoj ir 
Rytų Vokietijoj ir kitur. Trans
liuojamos ir religinės progra
mos. Lietuvių kalba programų 
nėra.

* Limos kardinolas J. L. Ric
ketts pareiškė Peru valdžiai, jog 
vargšai yra reikalingi centro, 
kur būtų teikiama medicinos ir 
materialinė pagalba, o ne stato
mos liuksusinės katedros. Peru 
valstybė sekančiais metais šven
čia šv. Rozalijos jubilėjų ir ski
ria milijonus naujos katedros 
statybai.

* Tarptautinis vyskupų sino
das Romoje prasidės rugsėjo 29 
d. Kun. E. Schillebeeckx Toron
te pareiškė: “Jei vyskupai drą
siai kalbės, atliks didelį darbą, 
bet jei jie užsidarys savo kiaute 
ir nieko nesakys, bus didelis 
žingsnis atgal ir tragedija Bend
rijoje.”

* Paprastumas ir neturtingu
mas privalo atsispindėti bažny

Nekitaip ir jūs pasielgtume!
Laiškas iš Lietuvos apie užsienio korespondento pasikalbė

jimą su monsinjoru Č. Krivaičiu

Winnipego “Free Press” pa
skelbė P. Buckley pasikalbėjimą 
su Vilniaus arkivyskupijos val
dytoju mons. C. Krivaičiu. Tą 
pasikalbėjimą mūsų spauda at
pasakojo. Mons. C. Krivaičio pa
reiškimas: “Nesu gavęs praneši
mų apie bausmes katalikams už 
religijos praktikavimą” (“TŽ” š. 
m. 35 nr.), atseit, tikintieji ne
diskriminuojami darbe ir tarny
boje sukėlė abejojimą. Iškarpa 
iš lietuviško laikraščio buvo pa
siųsta Į okupuotą Lietuvą vie
nam asmeniui, gerai pažįstan
čiam dabartinę religinę būklę 
Lietuvoje. Gautas aiškus atsaky
mas, kuris šitaip skamba:

“Kriv. negalėjo tikrosios pa
dėties atpasakoti. Nekitaip ir 
Jūs, ponai kanadiečiai, pasielg
tumėte, jei jus palydovas sektų 
ir žodelius registruotų. Visus 
svetimtaučius lydi satelitai... 
Mūsų konstitucija rašyta tik už
sienio durneliams; gyvenime 
mes ką kita matome. Daugelis 
nesužinojo, už ką kalėjime sė
dėjo, dauguma paskolas po šau
tuvu pasirašydavo. Prieš kiek 
tai metų daktaras su brauningu 
paklupdė pilietį, kad pasirašy
tų paskolą. Tai Pasvalio dr. Gul
binas. Buvo girtas. Tiesa, tai 
nėra vieta mano nuomonei reikš
ti apie tokius politinius daly
kus, bet gerai žinau, kad betku- 
ris mokytojas, dalyvavęs pamal
dose, nustotų tarnybos už baž
nyčios lankymą. Advokatas 
Alekna nustojo tarnybos už 
bažnyčios lankymą. Jis kasmet 
gaudavo tarnyboje pagyrimo la
pus ... Išmetė iš tarnybos be 
jokios kaltės. Nieko nepadėjo 
skundai, prašymai... Kaip gi 
galima girtis religijos laisve, jei 
žmonės sekmadieniais verčiami 
kolchozuose dirbti, sekmadieniai 
paverčiami darbo dienomis (net 
Kalėdos, Velykos). pamaldų me
tu daromi iškilmingi susirinki
mai. minėjimai, kad tik kaip 
nors žmones atitrauktų nuo pa
maldų. Mano mieste.'io kultūros 

čių statyboje. Išleisti $100.000 
simbolinei varpinei yra nemo
ralus dalykas. Šias mintis pa
reiškė architektas G. Nakashi
ma katalikų menininkų suvažia
vime Lovelande, Ohio.

* Liuteronų studentų draugi
ja Amerikoje energingai pasisa
kė už susivienijimą su Katali
kų Bendrija. Jų suvažiavimas 
Įvyko Colorado universitete.

* Puerto Rico vyskupas A. 
Mendez, CSC, paskelbė, kad vi
same krašte bus ruošiami dija- 
konai, nes yra didelis kunigų 
trūkumas. Visoje Pietų Ameri
koje metų gale numatoma turė
ti 10.000 dijakonų. 50.000 kuni
gų negali aptarnauti 150.000.000 
katalikų Pietų Amerikoje.

* Lavalio universitetas išleido 
eskimų žodyną, kurį parašė kun. 
L. Schneider.

* Tailandijoje katalikybė au
ga. Iš 130 milijonų gyventojų 
jau yra 130.000 katalikų. Yra 
7 vyskupijos ir 275 kunigai.

* Nigerijoje katalikai pastatė 
gražius prieglaudos namus. Tai 
pirmas Nigerijos katalikų pasi
reiškimas.

* Taikos universitetas Huy 
mieste, Belgijoj, įsteigtas kun. 
Pire, laimėjusio Nobelio premi
ją. šią vasarą paskaitas lankė 
30-ties tautybių studentai.

* Sovietų Sąjunga sistematiš- 
kai sunaikino Rytų apeigų Kata
likų Bendriją. Komunistai 1946 
m. davė įsakymą unitams susi
jungti su ortodoksais ir priklau
syti nuo Maskvos patriarcho. Už 
neklausymą — kalėjimas. Po 
Stalino mirties 1953 m., išlikę 
gyvi dvasiškiai buvo išleisti iš 
kalėjimų. Tada jie pradėjo po
grindinį religinį gyvenimą. 1965 
m. lapkričio 12 d. komunistai 
paskelbė, kad katalikai veikia 
įvairiose Sov. Sąjungos respub
likose ir vadinasi “atgailoto
jais”. Jų įsteigėjas — Ignas Sol
tys. Sovietų valdžia susirūpino 
religinio pogrindžio veikimu.

B. M.

namų šlavėja tik vakarais atei
na į bažnyčią ir tai pasislepia 
kur nors kampelyje. Jei numi
rėlis laidojamas be bažnyčios, 
duoda mirusiam nuvežti sunkve
žimį, jo namiškiam teliuką, na- 
bašnikei suknelę ... Kitaip vi
so to negausi ir žmonių neleis 
iš darbo pasitraukti. Tai ilga 
kalba ... Kun. M. nustojo ku
nigo teisių už tai, kad pas jį 
susirinkdavo keli berniukai šaš
kėmis palošti, magnetofono, ra
dijo pasiklausyti. Už vaikų ka- 
techizavimą taip pat prarastum 
kunigo teises. Jei pas mane vai
kas ateina egzaminui pirmai Ko
munijai ir pasakys, kad yra ke
turi Dievai, tai bijau jį patai
syti ... tada bus jau pamoky
mas, o mokyti nevalia. Toks 
dažnai gali pranešti net iš pa
prasčiausio žioplumo: “Kunigė
lis pamokė mano vaikelį...” 
Komunijos eina po kelis kas 
sekmadienis. Partinių vaikai at
vyksta iš tolimų parapijų. Eg
zaminavau kelis iš Klaipėdos, iš 
Panevėžio, Kauno, Rokiškio. Ki
ti mano kolegos taip pat turė
davo tolimųjų parapijų klientų... 
Iš toli atveža vaikus krikštyti, 
atvažiuoja tuoktis, tolimų nepa
žįstamų žmonių valia laikome 
pamaldas. Jei būtų laisvė, kas gi 
verstu tain toli bastytis — jieš- 
koti kunigo. O ir mūsų tarpe 
atsiranda neoatikimu. Nerašome 
iokių metrikų tokiems, nepa
klausiame pavardžių, jų pareigu, 
kad tik nebijotu. Kai mane trė
mė (už mirštančio komunisto iš
pažinties išklausvmą) į kita pa
rapija. tai piliečiai, tai sužino
ję. naprašė jungtuvių mano 
kambaryie. Parengėme altorėli. 
Visi verkėme. Tai buvo nauji 
ponai, viršininkai. Po savaitės 
prisistatė kita pora. “Kunige, 
sutuokei juos, nadėk ir mums”. 
Pasirodo, jie visi buvo malkon- 
tentai. kad ir stambias vietas už
imdami.” (“T2” redakciiai yra 
žinomas ir laikraščio iškarpos 
siuntėjas, ir šio laiško rašyto
jas).

Vokiečių laikraščių žiniomis, 
š.m. liepos 17 d. po ilgos ir sun
kios ligos Miunchene mirė pas
kutinis Klaipėdos miesto bur
mistras dr. Wilhelmas Brindlin- 
geris. Lietuvos nepriklausomy
bės laikais jo pavardė iškilo 
1934-5 m., kai gubernatoriaus 
Jono Navako pageidavimu, jis 
Reizgio direktorijos buvo paša
lintas iš tarnybos ir po metų 
sekančios direktorijos centro vy
riausybės pageidavimu vėl buvo 
sugrąžintas senojon vieton.

Brindlingeris buvo gimęs 1890 
m. spalio 21 d. Pyragynuose ne
toli Įsrutės. Šios vietovės pava
dinimas prieškariniais laikais 
Hitlerio vyriausybės buvo pa
keistas į Angerlinde. Jo tėvas 
Pyragynuose buvo kaimo moky
tojas. Ten mokyklą lankė ir sū
nus. Vėliau jis baigė Įsrutėje 
gimnaziją ir studijavo teisę Ka
raliaučiaus universitete. Pirmo
jo pasaulinio karo pradžioje bu
vo vokiečių armijos savanoris. 
Sunkiai sužeistas, buvo paleis
tas iš armijos ir Įsrutės vals
čiaus teisme atliko referendaro 
ir asesoriaus stažą. Po karo jis 
keistu būdu persikėlė į Šilutę, 
kuri tuomet buvo mažai žinoma 
apskrities vietovė, čia jis užsi
ėmė advokatūra ir vėliau buvo 
paskirtas notaru. Šilutėje jis ve
dė vietinę Gritą Barutzki, ku
rios tėvas buvo stalius ir smul
kus statybininkas. Grita ir jos 
tėvai kalbėjo ir lietuviškai.

Dr. Brindlingeris įsijungė į 
Klaipėdos krašto politiką. Įsiga
lėjus Klaipėdos krašto konven
cijai ir statutui, buvo eita prie 
partijų sudarymo krašte. Jis, 
kartu su žinomu Schulrat Meye- 
riu, kuris tuomet buvo Šilutės 
apskrities mokyklų patarėju, 
įsteigė “Memellaendische Volks- 
partei”, kuri pirmuose rinki
muose gavo 11 atstovų seime
lyje. Minėtas Meyeris jo* mirties 
proga rašė, kad Brindlingeris, 
kur tik galėjęs, gynęs Klaipė
dos krašto autonomines teises. 
Į tokią jo veiklą Lietuvos vy
riausybė žiūrėjusi kaip į pasi
priešinimą valstybei. 1924 m. 
jis persikėlė į Klaipėdą, kur ver
tėsi advokatūra ir buvo notaru. 
1931 m. jis buvo išrinktas Klai
pėdos miesto vyr. burmistru, ku
rio pareigas ėjo iki antrojo pa
saulinio karo galo su vienų me
tų pertrauka.

Gubernatoriaus Jono Navako 
pageidavimu, Reizgio direktori
ja 1934 m. liepos 10 d. Brind- 
lingerį pašalino iš vietos, nes,

Lietuviu -lenku ginčas
lenko

(Tęsinys iš pr. numerio)
A. Voldemaro raštas

A. Voldemaras kovo 24 d. 
Įteikė plačią notą taikos konfe
rencijos pirmininkui. Joje lie
tuviai reikalavo Lietuvos valsty
bės su Vilniaus, Kauno, Gardi
no ir Suvalkų gubernijom (ne
atžymėtos Kuršių ir Rytprūsių 
sritys). Lietuvos reikalavimai 
siekė apie 125 km2 plotą su 
6 mil. gyventojų. Kita notos da
lis sakė, kad nepriklausoma Lie
tuva nenumato jokių artimų są
jungų su kaimyninėm valsty
bėm, o ypač su Lenkija. Moty
vai: 1. Lietuvos istorijoj Lenki
ja visuomet vaidino išnaudoto
jo rolę; 2. politinė sąjunga su 
Lenkija privedė Lietuvos vals
tybės santvarką prie anarchijos 
ir sauvalės; 3. Lenkija, tik at
gavusi laisvę, Lietuvos atžvilgiu 
tuoj pat parodė grobuoniškas 
tendencijas.

Lietuvos nota pirmą kartą ofi
cialiai suformulavo Lietuvos te
ritorinių siekimų ribas. Iki šiol 
buvo kalbama apie nepriklauso
mą Lietuvą su sostine Vilnium, 
šį kartą jau reiškiamos preten
zijos i Suvalkus, Gardiną, Ly
dą, Balstogę ar net Lietuvos 
Brastą — taigi žemes, kuriose, 
pasak P. Lossovskio, lietuviai 
negyveno. Tokioj Lietuvos vals
tybėj lietuviai esą sudarytų tik 
Vz gyventojų. Sunku suprasti, 
kuo vadovavosi A. Voldemaras. 
Greičiausia jis galvojo apie tai
kos konferencijos dalyvių “ne
susigaudymą” Vidurio-Rytų Eu
ropos santykiuose arba siekė 
taktinio laimėjimo — reikalauti 
pradžioje kuo daugiausia.

Lietuvių delegacijos pastan
gos neatnešė didesnio pasiseki
mo. Nepasiekta nė Lietuvos 
valstybės pripažinimo. Lietuvių 
delegacija nebuvo net įsileista 
į taikos konferencijos pasitari
mus. Nesutvarkytas liko ir Lie
tuvos valstybių sienų klausimas. 
Iš sąjungininkų pusės buvo aiš
kiai pastebimas vengimas ne tik 
betkokiu Lietuvos klausimu, 
bet ir kitų kraštų, anksčiau pri
klausiusiu Rusijai. Nesiskaityta 
čia nei su lietuvių, nei su len
kų vyriausvbėm, nes Britanija 
ir Prancūzija tikėjo i greitą 
“baltosios” Rusijos atkūrimą.

Po Voldemaro atvykimo lie
tuvių-lenkų pasitarimai visiškai 

gubernatoriaus nuomone, jis bu
vo nuolatiniu Klaipėdos miesto 
valdybos priešinimosi skatinto
jų. Jo vietoje buvo paskirtas dr. 
Schreiberio iš tarnybos paleis
tas buvusios sukilėlių direktori
jos pirmininkas Erdmonas Si
monaitis. Buvo kalbama, kad 
storulis Brindlingeris nerodęs 
noro užleisti savo vietos nau
jam vyr. burmistrui, bet kai pa
matęs, kad pro duris įsistumia 
dar didesnis ir storesnis Simo
naitis, murmėdamas išėjęs pro 
kitas duris ir daugiau į vyr. bur
mistro kabinetą nebegrįžęs. Si
monaitis atsisėdo prie ilgojo 
stalo galo ir ten išbuvo apie 
metus laiko.

Pagal įstatymą, suspendavus 
vieną autonominės valdžios val
dininką, reikėjo iškelti bylą ad
ministraciniame teisme ir jam 
įrodyti, kad jis stambiai nusi
žengė savo pozicijoje. Minėtam 
teismui teigiamai išsprendus, 
valdininkas buvo galutinai palei
džiamas iš tarnybos su arba ir 
be pensijos pagal administraci
nio teismo sprendimą. Brindlin- 
gerio atveju nebuvo galima to
kio nusikaltimo įrodyti. Jis ne
buvo įsirašęs net į dr. Neumano 
ir von Saso partijas, kurios bu
vo organizuojamos Klaipėdos 
krašto pietuose prie Nemuno. 
Dėlto sekančios krašto direkto
rijos, centro vyriausybei pagei
daujant, Brindlingeris vėl buvo 
grąžintas į savo senąją vietą. 
Panašiai atsitiko ir su kitais 
Reizgio direktorijos paleistais 
valdininkais bei tarnautojais, 
kurie visi buvo iškėlę direktori
jai bylas dėl tolimesnio algos 
mokėjimo, šio straipsnio rašyto
jui žinoma, kad Brindlingeris 
šiek tiek kalbėjo ir lietuviškai. 
Buvo sakoma, kad jo žmona jį 
išmokiusi.

Brindlingeris visą laiką pri
klausė masonų ložei, kuriai na- 
cionalsocializmas buvo paskel
bęs kovą. Jo politiniai priešai 
vokiečiai laukė tos dienos, kada 
prijungus Klaipėdą prie Vokie
tijos, jis bus išmestas iš vietos 
politiškai pasmerktas. Visdėlto 
Brindlingeris ir po Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Vokieti
jos nacionalsocialistinės vyriau
sybės ir toliau buvo patvirtin
tas burmistro vietoje prieš aiš
kų partiečių ir gauleiterio Erich 
Kocho norą. Pastarasis laimėjo 
tik tiek, kad jam buvo priskir
tas ištikimas nacionalsocialisti
nis prižiūrėtojas. Atrodo, kad ir 
Trečiajame Reiche Brindlinge

akimis Paruošė K. BARONAS

nenutrūko. Lietuviai, atmetę 
betkokius pasitarimus suDmovs- 
kiu ir jo šalininkais, užmezgė 
ryšius su Pilsudskio pasiunti
niais (M. Yčas kalbėjosi su Va- 
silevskiu). Vasilevskis savo laiš
ke Pilsudskiui rašė: “Rimtai 
šnekėti su lietuviais bus galima 
tik tuomet, kai savo rankose 
stipriai laikysime Vilnių.”

Pilsudskio žygis
Tikrumoj Vilniaus užėmimas 

niekuomet iš lenkų planų ne
buvo išjungtas. Laukiama tik 
buvo patogaus politinio momen
to. Kovojant su Raudonosios 
Armijos daliniais, Lenkijos ge
neralinio štabo viršininkas St. 
Haller ir didesnė seimo dalis 
manė, kad jėgas reikia mesti Į 
Lvovą, tačiau J. Pilsudskis buvo 
griežtai priešingas. Jis teikė pir
mumą Vilniui, bijodamas, kad 
pirmi jo neužimtų lietuviai, ku
rie. vokiečių padedami, sėkmin
gai kovojo prieš sovietų dali
nius.

Pr. Dovydaičio vyriausybė 
kreipėsi pas vokiečius paramos 
Vilniui užimti. Jos negavę, lie
tuviai pirmi pradėjo kovas Žiež
marių ir Alytaus rajone. Po pir
mų laimėjimų ir Žąslių užėmi
mo jie sovietų buvo sulaikyti. 
Tuomet Pilsudskis, pasiuntęs 
Lydos rajone esančiai kariuo
menei sustiprinimus, balandžio 
17 d. užėmė Lydą ir, po atkak
lių kovų, balandžio 19-21 d.d. 
lenkų daliniai Įžygiavo Į Vilnių. 
Balandžio 22 d. į užimtą miestą 
atvažiavo J. Pilsudskis ir pa
skelbė atsišaukimą “Do miesz- 
kancow bytego Księstvva Litews- 
kiego” — Į buvusios Lietuvos 
Kunigaikštystės gyventojus (šis 
atsišaukimas sukėlė bangą pro
testu Varšuvoj — K. B.), kuria
me buvo sakoma, kad patys gy
ventojai nuspręs savo ateitį.

Lietuvių protestai
Vilniaus užėmimas ir lietuvių 

skundai rado platų atgarsį są
jungininkuose. Ypač Britanija 
buvo nepatenkinta lenkų eks
pansija Šiaurės-Rytų Europoj. 
Savo posėdyje augščiausioji są
jungininkų taryba kreipėsi į 
Lietuvos ir Lenkijos vyriausy
bes, prašydama atsižvelgti į po
litines pasekmes, vengti rimtes
nių komplikacijų, kurios galėtų 

ris ėjo savo keliu, neklausyda
mas daugelio partijos potvarkių. 
Jo politinis prižiūrėtojas, ne- 
galėuamas pravesti partijos no
rų ir pailsęs kovoje, pasitraukė 
iš pareigų.

1944 m. vasarą, kai Raudono
ji Armija artėjo į Pabaltijį, vyr. 
ourmistras, susitaręs su Klaipė
doje esančiu povandeninių lai
vų štabu, iškeldino per Klaipė
dos uostą 6.000 Hitlerio jauni
mo, dirbusio prie Erich Kocho 
įsitvirtinimų. Mat, norėjo, kad 
šis jaunimas nepatektų į Rau
donosios Armijos rankas. Už tą 
sauvališką elgesį gauleiteris E. 
Kochas jam buvo iškėlęs bylą, 
nors laivynui reikalingą sutiki
mą buvo davęs admirolas Doe- 
nitz. Jis taip pat rūpinosi gy
ventojų evakuacija 1944 m. lie
pos 21 d. irgi prieš gauleiterio 
norą, kuris dar manė karą lai
mėti. Rusams prisiartinus, Klai
pėdoj todėl nebebuvo nei mote
rų, nei vaikų. Iš Pabaltijo bėgą 
estai, latviai ir lietuviai jo po
tvarkiu buvo perkeldinti kel
tais į Smiltynę-Neringą, iš kur 
jie nekliudomi galėjo pasiekti 
Karaliaučių arba Piluvą. Tuo 
metu veikė trys keltai dieną 
ir naktį, kad galėtų perkeldin
ti pabėgėlius. 1944 *m. gruodžio 
22 d. kartu su žmona Brindlin
geris paskutinis paliko sugriau
tą ir degančią Klaipėdą. Vėliau 
jis vienam draugui rašė, kad iš 
Klaipėdos bėgdamas nustojęs 
vilties gyvas jon grįžti. Taip be
viltiškai atrodžiusi padėtis.

Po ilgesnio laiko jis gavo vie
tą buhalteriu vienoje tekstilės 
įmonėje prie Miuncheno. Tik po 
kebų metų buvo pripažinta jam 
pensija. Tais laikais, kai jam 
ekonomiškai sunkiai sekėsi, jis 
pradėjo rašinėti straipsnius 
spaudai ir eiliuoti, dažniausiai iš 
paties patyrimo. Visuose jo ra
šiniuose atsispindi kartėlis, pik
tumas, nusivylimas, kartais su
maišytas su ironija. Jis parašęs 
keletą romanų iš Klaipėdos 
krašto gyvenimo, ypač iš savo 
patyrimo kaip advokatas. Jo ro
manuose ir eilėraščiuose kalba
ma apie vietas ir žmones prie 
Nemuno ir Rusnės, prie Kuršių 
marių ir Neringoje. Į gyvenimo 
pabaigą jis pradėjo rašyti apie 
vietoves ir žmones iš savo jau
nystės dienų prie Ungurupės 
(Angerapp). Rašė daugiausia Ry
tų Prūsijos vokiečių tarme, kuri 
vokiečių mokslininkų nepripa
žįstama savistovia vertinga tar
me. Dėlto jo romanas “Birun” 
iki šiol nerado leidėjo. A.

privesti prie karo taip Lietuvos 
ir Lenkijos. Vienybė esanti bū
tina kovoje su bolševikais.

Vilniaus užėmimas rado pla
tų atgarsi Lietuvoj. Kilo deši
niosios pusės priekaištai M. Šle
ževičiui, kaltiną ji nesugebėji
mu, nejudrumu. Puolė ir spau
da. Kun. V. Bartuškos redaguo
tas “Žaibas” buvo uždarytas. 
Tuo metu M. Šleževičius minti
mis grįždavo prie vokiečių, ku
rie vieninteliai galėjo suteikti 
paramą. 1919 m. balandžio 24 
d. laiške J. Purickiui Berlyne 
(jis buvo užėmęs J. Šaulio vie
tą) M. Šleževičius rašė: “Pasta
tyk viską ant kojų. Vilnius tu
ri būti mūsų. Negalime jo pa
likti lenkams.”

Nežiūrint ir tam tikros vokie
čių paramos, Vilniaus užėmimo 
viltis buvo labai maža — per- 
silpnos jėgos. Lietuviai tai ži
nojo, nes pvz. Chodeckio “Lais
vė” balandžio 24 d. rašė: “Apie 
lenkų pasitraukimą iš Vilniaus 
negali būti jokios kalbos. Jų ka
riuomenė stipri ir jos daug”. 
Paliko tad tik skundai tarptau
tiniam forume ir atsišaukimai 
savo gyventojams.

Vilniaus lietuvių laikysena
Panašią poziciją užėmė ir Vil

niaus lietuviai: balandžio 22 d. 
visuotiname susirinkime jie iš
rinko Laikinąjį Lietuvių Komi
tetą, kuriam vadovavo M. Bir
žiška, kun. J. Tumas ir I. Jo
nynas. Jau po keturių dienų 
lietuvių komitetas kreipėsi laiš
ku i generalini rytinių žemių 
komisarą, pareikšdamas, kad Vil
niaus užėmimą Vilniaus lietuviai 
laiko okupacija. Laiško autoriai 
suformulavo eilę sąlygų, kurias 
išpildžius, jie bus pasiruošę už
megzti santykius su lenkų val
džia. Lietuviai siūlė savivaldą 
palikti vietos gyventojų ranko
se, lygiateisiškumą vietinių kal
bų, politinio teroro pašalinimą 
ir t.t. (Iš tėvų, gyvenusių tuo 
metu Vilniuje, daug sužinojau 
apie tuometinį lenku terorą lie
tuvių gyventojų atžvilgiu: len
kų karių jie buvo mušami buo
žėmis, kalinami, naktimis daro
mos kratos ir JAV maistas, skir
tas visiems Vilniaus gyvento
jams, buvo dalinamas tik len
kiškai kalbantiems. — K. B.)

(Bus daugiau)

Europa ir uždarytas Sueso kanalas
Nors Sueso kanalas jau se

nokai uždarytas, tačiau Euro
pos ūkis dėl to nesugriuvo. Pa
sirodė, kad naftos transportui 
Sueso kanalas yra svarbi arteri
ja, bet nėra tokia būtinai rei
kalinga, kaip kitados. Vakarų 
Europa sugebėjo prisitaikyti 
prie susidariusios padėties. Sue
so kanalas dar neseniai buvo pa
grindinis karinių manevrų bei 
operacijų tikslas, o dabar Egip
to prez. Nasseris padarė jį po
litinių derybų ašimi. Egiptas ti
kėjosi, kad kanalo uždarymu jis 
sukels ekonominę suirutę Eu
ropoje. Tiesa, kanalo uždarymo 
pradžioje Europa pajuto ekono
minį spaudimą, kuris pabrangi
no naftos gaminius, bet neilgam. 
Tam pagelbėjo jūrinio susisie
kimo priemonių gausumas.

Paskandinti laivai
103 mylių ilgio Sueso kana

las yra užblokuotas penkiose 
vietose, kuriose yra paskandinti 
Egipto laivai birželinių karo 
operacijų metu. Prie Port Saido 
paskandinti du garlaiviai, kurie 
vežiodavo mahometonų maldi
ninkus Į Mekką; pietuose pa
skandintas nedidelis tanklaivis. 
Didžiausią užtvarą sudaro pa
skandinti su cementu du laivai, 
nes jų iškėlimas yra keblus. Tie 
du pilni cemento laivai paskan
dinti Karčiojo ežero rajone. 
Egipto valdžia pareiškė, kad kol 
Izraelis neatitrauks savo kariuo
menės nuo rytinio kanalo kran
to, tol jis bus uždarytas. 14 įvai
rių kraštų laivų su sumažintomis 
Įgulomis yra “užšaldyta” Karčio
jo ežero rajone.

Izraelis reikalauja garantijos, 
kad jo laivai galėtų naudotis 
Sueso kanalu lygiai su kitomis 
valstybėmis. Izraeliui kanalas 
buvo uždarytas 1956 m., kai 
Nasseris jį suvalstybino.

Kas labiausia nukenčia?
Vakarų vyriausybės ir dide

lės naftos firmos tikisi atlaiky
ti Nasserio spaudimą ir atkak
lumą. Mat, Nasseris baudžia ne 
tiek Vakarų Europą, kiek savo 
kraštą, kuris iš kanalo gauna 
225 mil. dolerių metinių paja
mų. Vakarų Europa naftos kri
zę gali pajusti žiemos metu, kai 
naftos paklausa padidėja šildy
mui, bet europiečiai jau dabar 
rengiasi tą galimybę pasitikti ir 
daro atsargas, kurios buvo pra
dėjusios mažėti dėlto, kad rei
kia naftą iš arabų kraštų ga
benti aplink Afriką ir jos pri
statymą vėlinti 25-30%.

Juo ilgiau kanalas bus užda
rytas, juo daugiau Egiptas turės 
nuostolių, nes firmos, jieškoda- 
mos pakaitalų, stato vis dides
nius tanklaivius, kurie taupiai 
gali keliauti aplink Afriką. Jau 
planuojami supertanklaiviai su 
250.000 ir net 500.000 tonų tal
pos.

F. D. ROOSEVELTAS — 
TURTINGAS DĖDĖ

Britanijos mirusio premjero 
Winston Churchillio rusų kalbos 
vertėjas Arthur Birse, dalyvavęs 
tarptautinėse konferencijose II 
D. karo metais, parašė knygą 
“Vertėjo atsiminimai”. 1943 m. 
Įvykusioje Teherano konferenci
joje jis turėjo progos stebėti So
vietų Sąjungos diktatorių Stali
ną ir JAV prez. F. D. Roosevel- 
tą. Pasak atsiminimų autoriaus, 
F. D. Rooseveltas, sėdėdamas už 
posėdžių stalo, jautėsi kaip tur
tingas dėdė, atvykęs aplankyti 
neturtingų giminių. Jis kalbėjo 
tvirtai, lyg būtų buvęs tikras sa
vo užimta pozicija, bet taip pat 
buvo pasiruošęs išklausyti greta 
sėdinčių pareigūnų patarimus. 
A. Birse atsiminimų knygą ruo
šiasi išleisti M. Joseph, o ją pla
tins Kanadoje Thomas Nelson 
and Sons Ltd. Atrodo, joje bus 
ir daugiau Įdomios medžiagos 
apie W. Churchillio ir F. D. Roo- 
sevelto sprendimus bei jų ban
dymus Įsiteikti Stalinui.

Knygos autorius yra britų tė
vų sūnus, gimęs Rusijoj. Brita
nijoj jis tapo bankininku, o da
bar gyvena kaip pensininkas.
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1956 m. kanalo vandenimis 
ėjo 80% Vakarų Europos naf
tos. Tas karas dėl Sueso kanalo 
buvo brangi pamoka, todėl imta 
jieškoti naftos šiapus kanalo ir 
jos rasta šiaurinėj. Afrikoj ir 
Nigerijoje.

Iš šių kraštų gautą naftą ga
benant Į V. Europą nereikia 
naudotis Sueso kanalu. Praėju
siais metais V. Europa tik 60% 
savo naftos gabeno Sueso kana
lu. Tas nuošimtis mažės nežiū
rint Į kanalo atidarymą, nes 
vakariečiai jieškos politiškai 
saugesnių žibalo šaltinių. Kai 
1956-57 m. kanalas buvo užda
rytas, pasauliui trūko jūrinio 
transporto priemonių. Šiuo me
tu jų yra bemaž perteklius. Iki 
3 milijonų talpos tonažo laivų 
liko išimti iš apyvartos, nes atsi
rado perdidelė konkurencija.

Šiuo metu kartu su transpor
tinių laivų paklausos padidėji
mu ir su jų kelionės pailgėjimu 
naftos transportas žymiai pa
brango. Vienos tonos naftos at
gabenimas iš Persų įlankos Į V. 
Europą pabrango beveik 16%, 
todėl ir naftos kainos pakilo. 
Jaučiamas jos trūkumas Europo
je, bet ši susidoros su tuo trū
kumu ir dėlto joje nekils eko
nominė krizė. J. Gbs.
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PAREIŠKIMAS APIE 
ONTARIO PROVINCIJOS 
MOKESČIŲ KOMITETO 
PRANEŠIMĄ

Ontario vyriausybė, gavusi 
mokesčiu komiteto pranešimą, 
nutarė Įgyvendinti du 
svarbesniuosius jo pasiūlymus: 

Nustatyti pagrindini pagalbos 
mastą, taikomą visai provincijai. 

Jo tikslas — laiku pagelbėti 
mokesčių srityje namų savininkams 
bei nuomininkams, ypač nedidelių 
pajamų šeimoms.

Tuo būdu provincinė valdžia 
sumokės savivaldybių ir mokyklų 
mokesčius už pirmuosius $2.000 
apmokestintos nuosavybės — 
rezidencinės arba nuomojamos.

Augščiausia pagalbos riba 
individualinės nuosavybės atveju 
yra 50 % savivaldybinių ir 
mokyklinių mokesčių.

Antra, perimti visas provincinių 
teisingumo įstaigų administravimo 
išlaidas. Tuo būdu sumažės 
vietiniai mokesčiai ir palengvės 
vietinių mokesčių mokėtojų 
rūpestis.

Minėtieji du nutarimai bus 
įgyvendinti 1968 biudžeto metais, 
nepakeliant nei asmeninių, nei 
pardavimo mokesčių.

Be to, vyriausybė sudarys 
sąlygas savivaldybėms tiesiogiai 
sumažinti vietinio pobūdžio 
mokesčius.
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Dešimtmetis lietuviškoje mokykloje 
Žodis, tartas užbaigiant šeštadieninę mokyklą

Komunistai bando skverbtis i jaunimą

Susirinkome paskutinį kartą 
kartu salėje, — mergaitės spal
vingai apsirengusios tautiniais 
rūbais, berniukai tvarkingai — 
tamsiais kostiumais. Susirinkom 
su viena mintim — atsisveikinti 
su lietuviška mokykla. Pažiūrė
jau į visų savo draugų veidus 
ir supratau, kad jie tą pati gal
voja ką ir aš. Tikrai su nekant
rumu laukėm šios dienos. Da
bar, kada ji atėjo, nenorėjom 
įsakyti “Sudiev”. Taip greitai 
prabėgo šie paskutinieji mokslo 
metai draugiškoje aplinkumoje, 
gal ir pergreitai.

Scenos užuolaidos atsidarė, ir 
mes visi žvelgėm į jūrą veidų 
salėje, vieni norėdami surasti 
savo tėvus, kiti — artimuosius, 
draugus. Mokyklos užbaigimo iš
kilmės prasidėjo. Nieko negirdė
jau, nemačiau, kol mano pavar
dė buvo iššaukta. Priėjau prie 
savo mielų mokytojų paskutini 
kartą atsiimti savo atestato ir 
kvepiančios rožės, kurią vėliau 
įteikiau savo tėvams. Atsisėdau, 
pažiūrėjau į išmargintą lapą, ku
rį laikiau savo rankoj, ir pagal

Ir vėl šeštadieninėj mokykloj 
Nuotr. St. Dabkaus

Lietus miške
Užu miško, užu šilo 
Debesėliai kilo, kilo.
Ir lietutis tiško, tiško 
Ant to šilo ir ant miško.
O drugelis šlapo, šlapo 
Ant siauručio miško tako...
Oi, lietuti netaškyki!
Vargšo, vargšo nešlapdyki.
Jo sparneliai tokie dailūs
Man drugelio gaila, gaila...

Lietus gatvėje
Lietus lyja, lietus pila!
Šlapią nešdamas krapylą.
Atšlepsėjo rudenėlis
Ir nuleido galvas gėlės ...
Aš lietučio nebijau —
Po skėčiu keliauju sau.
Ir kojytės mano sausos,
Nes purvabridžiais apautos.

Janina Narūne

Marijai
Lenkiuos aš Tau, Marija, 
Keliu širdelę tyrą — 
Į dangų vis augštyn, 
Nuo žemės vis tolyn ...
Lyg lengvas debesėlis
Ten kyla rožinėlis —
Vainikas iš maldų, 
Nevystančiu žiedu.

A. Abr.

Galvosūkis

3 -------------------------------
4 ----------------------
5 -------------------------------
6 --------------------------
7 ----------------------

Įrašykite skersai:
1. Kas kukuoja?
2. Kas žiemą žaliuoja?
3. Kas mėgsta varles?
4. Vieta, kur gyvena lapė.
5. Reikalingas daiktas siuvėjui.
6. Reikalingas įrankis plaukiant 

laiveliu.
7. Kas šviečia danguje?

Perskaitę išilgai gausite pa
vasario mėnesį, skirtą Marijos 
garbei.

srznSag :smuX^Įvsjv
•y s e a j n f

ąin«S L sejrpuvo g 
sqvi '9 Z

S ęinSaf) i 

vojau, ką tikrai davė man lietu
viška mokykla.

Per dešimtį metų pažinau di
dingą Lietuvos praeitį ir jos is
toriją. Sužinojau apie jos drą
sius patrijotus ir kovotojus pir
mojo ir antrojo pasaulinio ka
ro metu. Pamačiau, kaip jie sa
vo Tėvynę mylėjo ir dėl jos lais
vės savo asmeninę laimę ir net 
gyvybę paaukojo. Išmokau apie 
žymiausius rašytojus ir poetus ir 
iš jų raštų ir poezijos savo min
tyse sukūriau Lietuvos paveiks
lą su Baltijos jūra, jos gels
vais smėlynais, vingiuojanaom 
upėm, ramiais ežerais. Supra
tau, kodėl lietuvių kalba yra 
viena iš seniausių ir gražiausių 
visame pasaulyje. Lietuvių pa
pročiai, jų melodingos dainos ir 
tautiniai šokiai sužavėjo mane.

Iš viso, per dešimtį metų lie
tuviškoj mokykloj aš išmokau 
Lietuvą mylėti, kaip savo tėve
lių žemę, nors aš jos niekada ne
mačiau ir gal niekados nematy
siu ...

Ramunė Ulbaitė, 
X skyriaus abiturientė

I mokykla
Vida puošiasi prausykloj, 
Skuba bėgti į mokyklą, 
O čia šaukia visos lėlės — 
Pasakyki, ar galėsim 
Palydėti iki vartų 
Ir sudiev kartu ištarti?
— Kad taip norit, tad jau eikim, 
Neliūdėkit, grįšiu veikiai... 
Vesčiau jus visas į klasę,
Bet ar suolų tiek surasim? 
Myliu jus visas, lėlytės, 
Laikas man sudiev sakyti.
— Linkim tau išmokt skaityti, 
Žaislelius gražiai paišyti
Ir išmokti pasakėlių — 
Prašo tavo šešios lėlės.
Būk darbšti, miela Vidute, 
Kaip maža pilka bitutė.

A. Abr.

Neša "Kregždutę"
Skuba Aldutė 
Į mokyklėlę, 
Neša “Kregždutę” 
Galvą iškėlus, 
Neša kotelį, 
Sąsiuvinėlį 
Ir iš darželio 
nuskintą gėlę.
— Čia gimto rašto 
Išmokt galėsiu, 
Aš savo kraštui 
Varge padėsiu.

A. Abr.

Vidutės lėlė
Vidutė turi daug žaislų: kiš

kelį, meškiuką, katinėlį, kala
dėles, lėlytę ir vežimuką. Ji my
li visus savo žaislelius, bet la
biausiai lėlytę. Jos lėlytė vadi
nasi Elytė. Ją padovanojo ma
mytė gimtadienio dieną, kai Vi
dutė buvo tik trejų metų. Lėly
tė Elytė turi geltonas kaseles, 
du dantukus ir mėlynas akeles, 
kurias moka užmerkti ir atmerk
ti. Ji turi tokią pat suknelę, kaip 
Vidutė — baltą su raudonais 
obuoliukais. Vidutė su savo lė
lyte žaidžia visą dieną, ją mau- 
do, valgydina, jai pasakoja pa
sakas ir dainuoja “Pučia vėjas, 
neša laivą, nuneš mane į Lie
tuvą ...” Kiekvieną dieną eina 
su ja pasivaikščioti, o vakarais 
guldo į lopšelį ir dainuoja “Mik, 
lėlyte, a-a-a, miega kiškis ir 
meška ...”, kol lėlytė užmerkia 
akeles ir saldžiai užmiega. Iš ry
to ją aprengia švariais drabužė
liais. Dėlto lėlytė atrodo tvar
kinga ir švari.

Kartą Vidutė žaidė su savo 
lėlyte Elyte sodelyje ir užmir
šusi paliko ją ant suolelio. At
bėgo nepažįstamas šuo, įsikan
do ir norėjo nusinešti. Pamatęs 
tai Vidutės šuo Margiukas, pra
dėjo smarkiai loti: au - au - au, 
palik lėlytę, tai Vidutės lėlytė 
au - au - au. Išgirdus triukšmą. 
Vidutė išbėgo į sodelį ir ką gi 
pamatė? Abu šuniukai dantimis 
traukė jos gražią lėlytę už plau
kų ir už kojų. Vidutė net aik
telėjo: “Ką dabar daryti. Nebe
turėsiu lėlytės!” Pagaliau Mar
giukas, visas sušilęs, atėmė lė
lytę nuo svetimo šuniuko ir at
nešė Vidutei. Lėlytė buvo mur
zina, be kojos, o suknelė sudras
kyta į mažus gabalėlius. Vidu
tė verkdama nuėjo pas mamytę, 
kuri ją nuramino, sakydama: 
“Neverk dukrele, mes vėl ją 
sutvarkysime. Aš įdėsiu kojytę, 
tu ją nuprausi, aš sušukuosiu 
plaukelius ir supinsiu kaseles, o 
mes abi pasiusime jai naują 
suknelę.” Kai sutvarkė lėlytę, 
ji vėl atrodė tokia pat, kaip ir 
anksčiau. Pasižiūrėjus į lėlvtę, 
Vidutės akys vėl nušvito 
džiaugsmu. Ji priglaudusi Elytę 
prie savęs šnabždėjo: “Aš tavęs 
daugiau niekuomet nebepaliksiu 
vienos, mes visada žaisime ir 
būsime drauge.” A. Abr.

Putnamo mergaičių stovykloje: siuvom ir siuvinėjam
Nuotr. Ged. Naujokaičio

TILTU STATYMO POLITIKA
/$ Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko inž. A. Rudžio 

kalbos Kanados lietuviams Lietuvių Dienos proga
Nuo pat 1940 m. Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse Amerikos 
Lietuvių Taryba darė ir tebeda
ro visus įmanomus žygius Va
šingtone, kad Lietuva atgautų 
visišką nepriklausomybę. Lietu
vos laisvės kelias amžių istori
joje visad buvo sunkus, o da
bar — jis dar sunkesnis, nes pa
vergėjai daug suktesnėmis prie
monėmis ir būdais stengiasi už
liūliuoti Vakarų pasaulį, skelb
dami “tiltų statymo” politiką ir 
siūlydami slidų bendradarbiavi
mo kelią. Nevisada kanadiečiai 
ir amerikiečiai supranta tuos 
darbus ir tikslus, už kuriuos 
mes kovojame ir kurių siekia
me. Tačiau dėlto negalima nusi
minti, o tik labiau stengtis tą 
laisvės darbą tęsti toliau viso
mis savo jėgomis, kadangi teisy
bė yra mūsų pusėje.

Žygiai Vašingtone
Tiltų statymo politika Jung

tinėse Amerikos Valstybėse pa
reikalavo atidaryti sovietų kon
sulatus. Amerikos Lietuvių Ta
ryba jau 1965 m. įteikė protes
to memorandumą, ir senatas tos 
sutarties nepatvirtino. Šiais me
tais senate vėl buvo iškeltas šis 
klausimas ir tuo reikalu man, 
kaip ALTos pirmininkui, teko 
liudyti užsienio reikalų komisi
joje ir pateikti dokumentuotą 
medžiagą, siekiant apsaugoti 
nuo Lietuvos aneksijos pripa
žinimo. Tos sutarties paragra
fuose buvo iškelta slypinti klas
ta ir apgaulė. Taigi, Lietuvos 
nepripažinimo sovietams klausi
mas ir buvo pats svarbiausias, 
iškeliant tos sutarties neaišku
mus.

“Soviet Life”
Bendradarbiavimo klausime 

dažnai girdime, kad šiandien 
Lietuvoje kiti laikai, kad jau 
žmoniškesnė valdžia ir kas blo
go padaryta, buvo padaryta as
mens kulto laikais. Tai yra tik 
gudrus išeivijos apraminimas ir 
noras, kad ji saldžiai užmigtų ir 
tuo netektų energijos kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tik paim
kime į rankas paskutinį “Soviet 
Life” žurnalą, kuris skiriamas 
JAV angliškai skaitantiems 

Lietuvių tautiniai šokiai pasaulinėje parodoje Montrealyje Kana
dos Lietuvių Dienos proga. Viršuje — masinis 250 šokėjų pasiro
dymas, apačioje — komiškos klumpių šokis Nuotr. Cloutier

žmonėms, ir įsitikinsime, kad 
Lietuvoje viskas tebeskelbiama 
taip, kaip ir vadinamojo asmens 
kulto laikais ir kad ten komu
nistų tikslai nepasikeitė, o yra 
dar gudriau užmaskuoti.

Ar nesate tie patys?
Prieš 25 metus rusiški oku

pantai išžudė lietuvių šeimas, 
jas apiplėšė, ištrėmė ir išblaškė 
po svetimus kraštus. Dabar tie 
patys žudikai ar jų agentai vėl 
grįžta pas jus sovietų propogan- 
dos paviljone “Expo 67” ir vi
lioja su klastinga šypsena ir su 
mums miela daina. Neleiskime 
tiems agentams mus suvilioti, 
bet stenkimės jiems įkvėpti lais
vės dvasią. Leiskim jiems pa
matyti, kaip čia lietuviai gyve
na, nors ir svetimame krašte, 
kaip kuria, atlieka garbingai at
sakingas pareigas ir turi iš ko 
sudėti dideles sumas pinigų mū
sų kultūriniams, religiniams, 
šalpos ir tautiniams reikalams.

Ar ne jūs esate tie patys lie
tuviai, kuriuos vakar komunis
tai žudė ir trėmė, o dabar sa
ko: nežiūrėkite į mūsų kruvinas 
rankas, bet žiūrėkit į mus kaip 
brolius! Išlaisvinti tėvynę? Ne, 
to neleisime! Galime bendradar
biauti, tik atsiminkit, kad mes 
esame jūsų valdovai, o jūs mū
sų vergai.

Esmė nepasikeitė
Gerbiamieji, komunistai liko 

tokie patys. Jie nepakeitė savo 
seno veido ir jų tikslai tie pa
tys. Jie tik pakeitė savo taktiką, 
norėdami mus suvedžioti ir su
klaidinti. Jų svarbiausias tiks
las — sukiršinti lietuvį prieš 
lietuvį betkurioje organizacijo
je, kad tuo būdu suskaldytų mū
sų vienybę. Narsiųjų Lietuvos 
partizanų dvasia reikalauja, kad 
mes nepaneigtumėme jų aukos 
už tėvynę. Jie maldauja, kad 
laisvasis pasaulis nenutrauktų 
kovos prieš komunistinę tironi
ją. siekiančią pavergti visą žmo
niją. Mūsų stiprybė yra tik mū
sų pačių vienybėje.

Nežiūrint kur mes begyventu
me, visus lietuvius riša Lietuvos 

(Nukelta j 5-tą psl.)

“The Alert Service” vado
vaujantis asmuo Marjorie Lamb 
seka komunistų veiklą Kana
doje ir informuoja Kanados vi
suomenę apie jų slaptas ir vie
šas pastangas, čia pateikiame 
minėto asmens paskelbtus duo
menis apie komunistų bandy
mus pasiekti Kanados jaunimą.

Pagrindinis dėmesys 
jaunimui
Komunistų vadai ypač daug 

dėmesio kreipia į jaunimą, ypač 
gabiuosius, kuriuos pasikviečia į 
savo eiles ir išmokslina bei pa
ruošia “apaštalavimui” — or
ganizaciniam darbui. Douglas 
Hyde savo knygoje “Dedication 
and Leadership” rašo:

“Niekada žmonijos istorijoje 
tokia maža grupė žmonių nebu
vo sudariusi planų laimėti pa
sauliui. Ji atsiekė daug per 
trumpą laiką. Iš tikro įie (ko
munistai) daugiau laimėjo žmo
nių savo metodais, kuriais jie 
vadovaujasi, negu betkas kitas 
per tą patį laikotarpį. Jie visa
da veikia per mažumą. Mažu
ma, žinoma, yra partija, dirban
ti viešai ir slaptai. Partijos sėk
mingos veiklos branduolį suda
ro kadrai. Surasti tinkamos me
džiagos saviems kadrams komu
nistai žvilgsnį kreipia į jauni
mą. Sovietai tai suprato anksti: 
1918 m. įsteigė komsomolą kaip 
jaunuomenės skyrių ir kaip 
“šaltinį treniruotų rezervistų 
partijai”.

Veikla Hamiltone
“Mūsų sprendimas koncent

ruotis į jaunuosius buvo teisin
gas” — rašo partijos biuletenis 
š.m. vasario mėn. Toliau tęsia
ma:

“Šiuo atveju yra padrąsi
nančių mūsų darbo vaisių ... 
Imkime kad ir Hamiltoną. Drau
gai ten pradėjo darbą jaunuo
menėje praktiškai plikomis ran
komis. Vienerių metų laikotar
pyje padėtis buvo dramatiškai 
pakeista. Keletas žmonių buvo 
laimėta partijai, išvystyta plati 
ir efektinga jaunuomenės veik
la. Ir tai yra faktorius Hamil
tono jaunimo tarpe. Partija lai
mėjo respektą ir paramą tarp 
įvairių jaunuomenės sluogsnių. 
Tai rodo kovos darbininkijos 
naudai ir neseniai įvykę savival
dybės rinkimai”.

“Komsomolas” Kanadoje
Maskvos sekėjai Kanadoje 

komsomolų organizaciją įstei
gė 1923 m. Jie keitė vardą, kai 
komunistų darbo metodai to rei
kalavo, bet kaip jie besivadin
tų, vistiek pagrinde liko “kom
somolas”. Anksčiau vadinosi 
“Young Workers’ League”, vė
liau “Labour Youth Federa
tion”, “National Federation of 
Labour Youth”, “SocialistYouth 
League of Canada”, “Young 
Communist League”.

1965 m. “Young Communist 
League of Canada” buvo pa
keista. Kvebeko provincijoj ji 
reformavosi į “La Ligue dės 
Jeunesses Communistes du Que
bec — Young Communist Lea
gue of Quebec”, kuri pr. me
tais pasiuntė į komsomolų kon
gresą Sov. Sąjnugoje delegaci
ją. Angliškai kalbančioje Kana
doje veikia National Youth Se
cretary ir National Student Se
cretary. Abu šie padaliniai ta
po sujungti į “Party Youth Se
cretary”. Central Youth Com
mission yra atsakinga už par
tijos jaunuomenės veiklos stip
rinimą.

Šis neaiškus organizacinis 
tinklas labai tinka infiltravimui 
į nekomunistines grupes. Ištisai 
per visą kraštą sudaro įspūdį 
mažų, izoliuotų vienetų ar indi
vidų. stokojančių tikros jėgos. 
Jie atrodo nepavojingi, net jei 
žinomi ir kaip komunistai. Tuo 
tarpu mažiau ryškūs “draugai” 
gali pasitenkinti “kairiųjų” ar 
švelnių marksistų etikete, ka
dangi niekas netikrina jų veik
los. Tuo būdu Kanados komu
nistai įsiskverbia į įvairius jau
nimo sąjūdžius ir bando daryti 
įtakos prisidengę įvairiais ne
kaltais vardais. Komunistų va
dai ragina užmegzti dialogą su 
krikščioniškomis grupėmis ir 
pasiekti religingų žmonių ma
ses. su jaunais darbininkais dėl 
vaidmens ir perspektyvų darbi
ninkijos ateičiai, rasti būdus 
suartėti su studentais ir sudo
minti juos socialiniais klausi
mais. skleisti komunistines pa
žiūras. kaip išspręsti Vietnamo 
karo klausimą. Komunistines 
jaunų darbininkų organizacijas 
remia, be kitko. “World Fede
ration of Democratic Youth” 
(centras Budapešte) ir “World 
Federation of Trade Unions” 
(centras Prahoje).

Universiteto studentai
Daug būdų yra pasiekti uni

versiteto studentus. Pirmiausia 
per marksistinius fakultetų dės
tytojus, per komunistų klubus 
un-to ribose, kom. literatūrą, or
ganizacijas, kaip “Fair Play Ku
bos komitetas”, per demonstra
cijas Vietnamo klausimu ir pan. 
Vietnamas šiuo metu yra tapęs 
propagandos centriniu tašku ir 

kiekvieno komunistų vieneto 
agitacine veikla. Dabartiniu me
tu Kanadoje veikia apie 70 ar 
daugiau Vietnamo komitetų ar 
grupių.

Tarptautinė Studentų Unija, 
kurios centras yra Prahoje, pa
siekia studentų organizacijas ir 
Kanadoje. Dvi Kanados studen
tų organizacijos jau pareiškė 
unijai norą prisijungti. Tarptau
tinės studentų unijos yra Pa
saulio Federacijos Demokrati
nės Januomenės dvynukai ir 
artimai tarpusavy bendradar
biauja. Sovietų spaudos agentū
ra Tass vasario 24 d. pranešė, 
kad steigiama nauja organiza
cija “Volunteer Youth Service 
of Solidarity and Friendship”. 
Organizacijos kūrėjas — “Inter
national Bureau for Tourism 
and Youth Exąnges”, kuris 
yra “World Federation of De
mocratic Youth” išauga.

“International Union of Stu
dents” ir “World Federation of 
Trade Unions” yra tarpe pirmi
nių tarpt, komunistų organiza
cijų, kurios parėmė 1966 m. tri
jų kontinentų konferencijos re
zoliucijas Havanoje. Tos rezo

Putnamo mergaičių bendrabutyje
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserų vienuolyno sodyboje yra 
lietuvaičių bendrabutis, į kurį 
kasmet susirenka būrys mergai
čių, norinčių kartu pagyventi 
krikščioniškoj bendruomenėj, 
pažinti save ir kitus, geriau iš
mokti lietuviškai. Šiais metais 
jau susirinko negausi, bet entu
ziastiška grupė moksleivių, išrin
ko valdybą ir nustatė gaires atei
nantiems sukaktuviniams me
tams.

Bendrabučio kapelionas yra 
kun. Stasys Yla, kuris šiais me
tais praves pašnekesius “Moder
nios mergaitės” temomis. Vedė
ja yra sesuo M. Jurgita, moky
tojos: sės. M. Viktorija ir sės. 
M. Jurgita (lituanistika), sės. M. 
Paulė (tautiniai šokiai ir spor
tas), sės. M. Bernadeta (dainos), 
sės. M. Palmira (drama ir 
mankšta), sės. M. Cecilija, sės. 
M. Monika ir sės. M. Palmira 
(menas). Bendrabučio organiza

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį. Žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967
SVz jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės medžiagos eilutei, 
3 jardai vilnonės medžiagos eilutei arba vilnonei suknelei
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi šilk, arba terelyno bliuzės. 
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 1 vilnonė gėlėta

arba su ornamentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų vil
nonių ar nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališkas vyriškas arba 
moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainiu ir 20 geriausių cigarečių. 
$100.00.

Maisto 1967
3 sv. taukų, Vz sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, ¥2 sv. kakavos,

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, ¥4 sv. pipirų 
ir ¥4 sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967
3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me

džiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba vilnonių ko
jinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 pora odinių pirštinių, 1 sv. maišy
tų saldainių.
$75.00

P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 
vyriškai arba moteriškai eilutei.
$75.00

V-3.10 jardu medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt. 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

liucijos nusprendė įsteigti Ku
bos sekretoriatą, kuris paramą 
teiktų rengiamiems komunistų 
sukilimams ir ginkluotiems su
sirėmimams Vakarų pasauly.

Nusivylimas
Jaunuolis, nusivylęs ir nese

niai apleidęs partijos eiles, ra
šo: “Daug galvojau apie savo 
įsivėlimą ir jo prasmingumą. 
Nepakanka pasmerkti neramius 
jaunuolius kaip komunistus ar 
jų iškamšas. Visuomenė turi 
skirti jaunus komunistus nuo 
jaunų maištautojų. Jaunuomenė 
visada buvo maištinga. Proble
ma yra suprasti ir nukreipti jų 
užsidegimą už teisingesnį pa
saulį ir neleisti jiems patekti 
į komunistų ar kitų ekstremis
tų pinkles.” “Dažnai pagalvoju, 
— tęsia jaunuolis, — kad bū
čiau sutaupęs tuščiai praleistus 
metus, jei mano studijos būtų 
apėmusios komunizmą ne kaip 
apgaulingą doktriną per jų šven
tus raštus, bet kaip gyvą isto
riją, pavaizduotą krauju ir aša
romis Sov. Sąjungoj, raudono
joj Kinijoj ir toj istorijoj, ku
ri atskleidžia daugelį komuniz
mo apgavysčių, klastų”. St. D.

cijų globėjos; studenčių ateiti
ninkių — sės. M. Palmira, skau
čių — sės. M. Jurgita, mokslei
vių ateitininkių — sės. M. Vik
torija.

Mergaičių išrinkta valdyba pa
deda suplanuoti bendrabučio 
darbotvarkę, išvykas, programas 
ir panašiai. Valdybon įeina se
kančios: seniūnė — Audronė Če
ponytė iš Toronto; padėjėjos — 
Joana Kuraitė iš Windsoro ir 
Aldona Rygelytė iš Connecticut; 
ketvirtokių atstovė — Joana Ku
raitė; trečiokių atstovė — Dan
guolė Dubininkaitė iš Toronto; 
antrokių atstovė — Jūratė Ur
bonavičiūtė iš Klevelando; pir- 
mokių atstovė — Birutė Venc- 
lovaitė iš Putnamo.

Šių metų bendrabučio veikla 
pabrėš sukaktuvinius Lietuvos 
nepriklausomybės metus. Bend- 
rabutietės jau džiaugiasi V. Si
dzikausko ir J. Brazaičio atsi
lankymu. S.

Ps.D.R.M.N.Pt
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MIRĖ KUN. J. MATULIS
Gauta žinia iš Lietuvos, kad rug

pjūčio 21 d. Vilniaus ligoninėje mi
rė kun. Jonas Matulis po sunkios 
akmenų pašalinimo operacijos. Ve
lionis buvo palaidotas rugpjūčio 26 
d., dalyvaujant apie 50 kunigų. Jis 
ilgą laiką yra buvęs Duokiškio para
pijos klebonu. Ištremtas į Sibirą, 
vargo 7 metus ir Lietuvon grižo su 
pašlijusia sveikata. Pastaruoju metu 
ėjo kunigo pareigas vienoje parapi
joje netoli Pasvalio. Ilsėkis Lietu
vos žemelėje, kurią taip karštai my
lėjai! K. J. G.

LANKĖSI KOSMONAUTAS
Rugsėjo 7 d. į Vilnių buvo atvy

kęs didvyrio vardu atžymėtas sovie
tų kosmonautas Valerijus Bykovs- 
kis su žmona. Istorines miesto vie
tas ir naujuosius gyvenamųjų na
mų kvartalus jiems parodė specia
lus palydovas — komjaunimo ck pir
masis sekr. V. Morkūnas.

BUSIMIEJI GYDYTOJAI
Į Vilniaus universiteto medicinos 

fakultetą, kuriam šiemet sukanka 
186 metai, priimti 155 studentai. 
Fakultetas turi 63 dėstytojus su 
moksliniais laipsniais. Jų tarpe yra 
10 medicinos daktarų, 53 medicinos 
mokslų kandidatai, 7 profesoriai, 14 
nusipelniusių gydytojų. Praktiniams 
darbams naudojama klinikinė ligo
ninė, kraujo perpylimo stotis, tu
berkuliozinis institutas, sanitarijos- 
epidemiologijos stotis. Visi šie pa
statai sudaro savotišką studentų 
medikų miestelį

AKMUO IR MOKYKLA
Vilkaviškio rajono Būdviečių kai

me, V. Mickevičiaus-Kapsuko tėviš
kėje, buvo atidengtas šiam Lietuvos 
Leninui skirtas paminklinis akmuo 
ir atidaryta nauja mokykla, kurioje 
įrengta paroda jo atminimui. Vėliau 
ji bus išplėsta į muzėju. Iškilmėje 
dalyvavo partiečiai iš Vilniaus, Kap
suko kolchozo nariai, Vilkaviškio ir 
aplinkinių rajonų atstovai.

SKANĖSIAI DIABETIKAMS
Vilniaus “Pergalės”, M. Melninkai- 

tės ir “Tauro” įmonės pirmosios vi
soje Sovietų Sąjungoje pradėjo ga
minti mėlynių kompotą, obuolienę, 
šokoladą, riešutinius batonus, sausai
nius ir bealkoholinius gėrimus dia
betikams. Cukrų šiuose gaminiuose 
pakaitė ksilitas, pasižymįs maloniu 
skoniu, gydąs kepenų ir tulžies ta
kų susirgimus. Receptus naujiesiems 
gaminiams paruošė maisto pramonės 
eksperimentinio konstruktorių biuro 
darbuotoji, bendradarbiaudami su 
baltymų sintezės mokslinio tyrimo 
institutu Maskvoje.

AUGA MERKINĖ
Pokario metais prie Stangės upe

lio buvo pastatyta bendrabučio tipo 
mokykla. Miestelis susilaukė kelių 
daugiabučių mūrinių namų, ryšių 
įstaigos skyriaus, vaistinės ir apy
linkės komiteto pastatų. Pagal Lat
vijos žemės ūkio statybos projek
tuotojų brėžinius Merkinės centre 
šiuo metu statomi vadinamieji kul
tūros namai su 300 vietų sale, kam
bariais repeticijoms.

OBUOLINIAI SŪRIAI
Kauno politechnikos instituto dės

tytoja Konstancija Brundzienė mies
to sodininkystės draugijos narius 
praktiniuose seminaruose moko obuo
linių sūrių gamybos, šie sūriai ne
praranda skonio ir gerai išsilaiko 
nuo vieno derliaus iki kito. Pernai 
įvykusioje sodininkystės parodoje K.

LONDON, ONT.
A. E. POCIUS GAVO C.I.M.A. 

DIPLOMĄ. — Išklausęs ketverių 
metų vakarinį kursą prie Vakarų 
Ontario universiteto prekybos ir pra
monės mokyklos ir sėkmingai išlai
kęs egzaminus, jis šiemet įgijo C.I. 
M.A. (Chartered Industrial Manage
ment and Administration) diplomą. 
Iš pirmame kurse buvusių 108 stu
dentų visą kursą užbaigė ir diplo
mus gavo tik 31 asmuo. Per pasku
tinius ketverius metus tą kursą bai
gė tik 105 asmenys. Sis kursas pri
taikytas pirmoje eilėje tiems, kurie 
jau užima augštas tarnybas, bet dar 
neturi daug kur reikalaujamo cenzo. 
Taigi, ir šioje grupėje buvo įmo
nėms vadovaujančių asmenų, ypač 
daug inžinierių, kurių tarpe ir J. 
Labatt’s trisdešimt penkių alaus da
ryklų vyriausias inžinierius.

A. E. Pocius yra Vakarų Ontario 
universiteto biudžeto viršininkas, at
sakingas už šios įstaigos apie $35 
milijonų metinį biudžetą. Baigimo 
proga jis gavo sveikinimus iš uni
versiteto viceprezidento ir iš finan
sų viršininko. Linkime tokios pat 
sėkmės ir ateityje.

VISI SIEKS AUGSTOJO MOKS
LO! — šiemet net keli asmenys už
baigė tryliktąjį skyrių. Eugenijui 
Bliskiui, kaip geram mokiniui, buvo 
suteikta teisė įstoti universitetan 
’iet ir tuo atveju, jei jis egzaminų 
neišlaikytų. Tačiau jis juos išlaikė 
ir baigė augštais pažymiais. Studi
juos inžineriją. Marija Daniliūnaitė 
gavo Ontario stipendiją ir studijuos 
matematiką. Stipendijos gavimo pro
ga Free Press dienraštis patalpino 
jos nuotrauką. Jonas čegfe baigė 
gimnaziją ir išvyko į Romą, į §v. 
Kazimiero kolegiją, kurioje numato 
ruoštis kunigystei ir toliau studi
juoti muziką. Visi trys paminėtieji 
yra iš Londono. Tačiau mes turime

Brundzienė buvo įruošusi skyrių 
“Viskas iš obuolių”, kuriame ji išsta
tė 80 įvairių gaminių. Obuolinių 
sūrių virimo siūloma imtis Kauno 
konservų gamyklai.

TELEVIZORIAUS DĖŽĖ
“Švyturio” žurnalo 13 nr. vilnie

tis L. Juozėnas pasakoja: “Slenkant 
metams, žmogus tampi vis apdaires
nis. Prieš trejetą mėnesių nusipirkau 
televizorių, o popierinės dėžės, ku
rioje jis buvo įpakuotas, neišmečiau. 
Ką gali žinoti, gal dar pravers? Ir 
tikrai pravertė! Sugedo televizorius.

Įpakavau televizorių, išsikviečiau 
taksi ir nusivežiau į dirbtuves, esan
čias Vilniuje, Kosciuškos gatvė jo. 
Priėmėjas paskaitė raštelį, liepė iš
imti televizorių iš dėžės ir padėti ant 
stalo. Kai viską klusniai įvykdžiau ir 
televizorius atsidūrė ant lentynos, už
simezgė pokalbis:

— Ar viskas? — paklausiau aš. — 
Galiu eiti?

— Galite. Tik dėžę pasiimkite.
— O kur ją dėti?
— Kur norite.
— O gal ji pagulėtų pas jus kur 

nors kampe, kol televizorių pataisy
site?

— Ne, išneškite.
— Bet juk jos reikės televizoriui 

įpakuoti!
— Tai vėl atneškite.
— Žinote ką? Taksi aš atleidau, 

man iki namų geri trys kilometrai, 
ir aš netempsiu ant pečių dėžės per 
visą miestą. Išmeskite į šiukšlyną.

— šiukšlynų pas mus nėra. Jūs at
nešėte, jūs ir išneškite.

Išsinešiau.
Štai sėdžiu Kosciuškos gatvėje ant 

didelės dėžės ir suku galvą:
— Ką daryti?”

MINOS ANTAKALNYJE
Platinant Vilniaus Antakalnio vie

ną gatvę, ekskavatorininkas Ivanas 
Komaras užgriebė nuo paskutinio ka
ro dienų užsilikusią vokišką miną. 
Ltn. Viktoro Lupano vadovaujami ka
riai su minų sekimo aparatais toje 
vietoje rado net 55 stambaus kalib
ro vokiečių minosvaidžių sviedinius, 
kurie laimingai buvo išgabenti į už
miestį ir ten susprogdinti

APŠEPUSI VELIUONA
Šilalės rajono laikraščio “Artojas” 

atsakingasis sekr. R. Masteika, ap
lankęs Veliuoną, kur kadaise žuvo 
kunigaikštis Gediminas, pasakoja 
liūdnus Įspūdžius “Tiesos” 190 nr.: 
“Svečio akis pastebi, kad kasmet Ve
liuonos kalnas pasipuošia naujais na
mais, kad viršum jų stogų kyla te
levizijos antenos. Tačiau pastebi ir 
tai, kad miestelio grindinys apneš
tas žemėmis, nežinia kada valytas. 
Seniai netvarkomi ir ištrupėję ša
ligatviai. Retai, matyt, šluojami ir 
šaligatviai, ir gatvės, nes šiaudgalių, 
popiergalių — aibės ..Nelinksma 
ir nuo kalno nulipus: “Pakalnėje ir
gi panašus vaizdas, visur pilna šiukš
lių, sodybos apžėlusios piktžolėmis. 
Kai 1946 m. potvynio ledai suaižė 
šaligatvius, taip viskas ir liko...” 
Dar liūdnesnis yra parko vaizdas: 
“Labai nuliūsti, kai aplankai prie 
antrųjų vidurinės mokyklos rūmų 
žaliuojanti parką — šis puikus poil
sio kampelis taip pat nesutvarkytas. 
Besimokant ne kartą parke teko va
lyti takus, sodinti medžius, gyvatvo
res. Pagrindinis takas visuomet bū
davo kruopščiai prižiūrimas, pakraš
čiais nusodinamas gėlėmis. Dabar jis 
apžėlęs, o puikieji bijūnai — išny
kę. Be to, parko krūmuose gausu 
dilgėlių...”

i V. Kst.

dar vieną, sėkmingai baigusią try
liktą skyrių pusiau londoniškę, bū
tent, Angelę Naruševičiūtę, kuri li
gi šiol gyveno kartu su savo tėve
liais Rodnėje ir taip pat labai akty
viai dalyvavo “Baltijos” ansamblio 
veikloje, atvykdama ne tik į kiekvie
ną koncertą, bet ir į kiekvieną repe
ticiją. §į rudenį ji pradės studijuo
ti kalbas General Arts fakultete Va
karų Ontario universitete ir gyvens 
Londone. Ansamblio eilėse yra vie
nas asmuo ir nelietuvis — anglosak
sų kilmės kanadietis Glenn Lawson, 
kuris šiemet taipgi sėkmingai užbai
gė tryliktąjį ir studijuos anglų bei 
rusų kalbas.

Visi baigusieji buvo aktyvūs “Bal
tijos” ansamblio nariai. Jų tarpe bai
gė ir visi trys ansamblio seniūnai, 
būtent, E. Bliskis, A. Naruševičiūtė 
ir M. Daniliūnaitė. Visi, išskyrus 
Romon išvykusį J. Čegį, studijuos 
Vakarų Ontario universitete Londo
ne. Tikrai džiugu, kad visas šimtas 
nuošimčių gimnaziją baigusiųjų sieks 
augštojo mokslo! Jaunieji lietuviš
kos veiklos talkininkai, šiuo keliu 
eidami, niekada nesigailėsite, o pas
kui visada rasite ir didžiai vertin
dami pasinaudosite tuo, kas jūsų 
kruopščiu darbu jaunystėje bus įgy
ta. Mes, vyresnieji, tuo nepaprastai 
džiaugiamės ir palydėdami jus, iš
plaukiančius į platesnius vandenis, 
nuoširdžiai jums linkime gero vėjo!

LITUANISTINĖ MOKYKLA pra 
dės darbą šeštadienį, rugsėjo 23, 1 
vai. p.p. parapijos patalpose, 1414 
Dundas St E. Tėveliai prašomi vai
kučius užregistruoti pas A. Petra- 
šiūną tel. 451-6493. Mokyklos vedė
jas — L. Eimantas. Būtų gera, kad 
viri mokyklinio amžiaus vaikai nuo 
pat pradžios ir reguliariai lankytų 
šią mokyklą, kuri stengiasi padėti 
kertinį akmenį jaunimo pasiruoši
mui lietuviškai veiklai. D. E.

Automobilių lenktynės dabartinėje Kačerginėje

g HAMILTON
VYSKUPO VALANČIAUS šešta 

dieninėj pradžios mokykloj mokslo 
metai pradedami šį šeštadienį, rugsė
jo 23 d., 9.30 v.r., St. Patrick mo
kyklos patalpose (King-Main prie 
Victoria gatvės). Tėvai prašomi visus 
mokyklinio amžiaus vaikus atsiųsti 
mokyklon. Vedėjas

RUDENS BALIUS. Dramos grupė 
“Aukuras” savo darbo sezoną oficia
liai rengiasi pradėti rugsėjo 30 d., 
7 v.v., Jaunimo Centre rudens ba
liumi. Numatyta lengva ir linksma 
programa; rudens madų rodymas ir 
kiti įvairumai. Prašome Hamiltono 
ir apylinkių lietuvius rezervuoti šią 
datą ir savo gausiu atsilankymu pa
remti mūsų darbą, o drauge jaukioj 
aplinkoj ir linksmoj nuotaikoj pra
leisti vakarą. “Aukuro” valdyba

DAINA IŠ ANAPUS. Rugpjūčio 
27, sekmadienį, prisirinko lietuvių 
% “Deltos” kino salės. Publika įvai
ri: be hamiltoniečių, daug retai arba 
visai nematytų veidų. Keletas turėjo 
net prisisegę taip vad. “tarybinės 
Lietuvos” vėliavėles. Jaučiamas tam 
tikras svetimumo jausmas. Oi ne ta 
publika, kurią mes esam pratę ma
tyti mūsų minėjimuose arba paren
gimuose! Koncertas pradedamas pri
statant publikai sol. V. Noreika ir 
du instrumentalistus labai pa
prastai: be “ponas” arba “draugas”. 
Solistas dainuoja iš peties virš 2-jų 
vai. be jokio nuovargio. Džiugu, kad 
turime K. Petrausko įpėdinį, kuris 
pastarąjį net pralenkia. Patrijotinis 
pasididžiavimas kutena širdį. “Lie
tuva brangi” sudainuota giliai. Ova
cijos, plojimai net stačiom. Kažin, 
jei mūsų Baras sudainuotų tą dai
ną ar būtų tiek entuziazmo? Čia bu
vo svarbu žodžiai, o ne daina. Mes 
norėtume jį išbučiuoti už tai, bet... 
už scenos du “sargai”. Jie neatvyko 
draugiškiem santykiam, o pažiūrėti 
kaip brolis virkdo daina kitą brolį. 
Jiems nepatiko nei mūsų scenos 
šventadieniškas pasipuošimas vėlia
vomis: scenoj buvo tik Kanados vė
liava. Po koncerto svečiai buvo pa
sveikinti žodžiu ir gėlėmis, ir tai 
sveikinti žodžiu ir gėlėmis. Bet mes 
ir čia p r i s i ta ikėm, išvengdami 
žodžio pavergta tėvynė.

Ar buvo ta broliška šiluma tarp 
mūsų tautiečių iš Lietuvos ir mūsų? 
Iš jų mes negirdėjom nei vieno žo
džio, pvz. ačiū jums už šiltą priėmi
mą, mes grįžę perduosime jūsų gra
žiausius linkėjimus ... Liūdna, kad 
net naujųjų ateivių tarpe atsiranda 
prisitaikėlių, kuriems mūsų tėvynės 
laisvė nėra šventas dalykas. A. P.

LIETUVIŲ DAILĖS PARODA, ry
šium su imigracijos sukaktimi, ren
giama McMaster universiteto meno 
galerijoj lapkričio 1-14 d. Tam rei
kalui jau gautas direktoriaus George 
Wallace sutikimas. Parodos reika
lais, turimomis žiniomis, rūpinasi p. 
Matulienė ir dail. J. Račkus.

SPORTININKAI NESNAUDŽIA. 
— Po sėkmingo stalo tenisininkų pa
sirodymo prieš amerikiečius nuo jų 
neatsiliko ir mūsų jaunieji lengvaat- 
letai. Rugsėjo 9 d. Toronte vyko S. 
Amerikos baltiečių ir lietuvių leng
vosios atletikos pirmenybės jaunių 
klasėse. Nors mūsų koviečiai šioje 
sporto šakoje dalyvavo pirmą kartą, 
bet visi grįžo su laimėjimais. 12-13 
m. grupėje A. Žilvitis išsikovojo I 
v. disko metime, II v. rutulio stū
mime, II v. šokime į augštį, R. Kriš- 
tolaitytė — Iv. šokime į augštį. 12 
m. grupėje V. Riekutė laimėjo II v. 
šokime į augštį (I v. lietuvių), D. 
Grajauskaitė — II v. šokime į tolį 
(I v. liet.), A. Grajauskas — Iv. 
estafetėje ir II v. 75 jardų bėgime. 
Sp. klubo valdyba dėkoja p. Krišto
laičiui ir p. Rickienei už sportininkų 
nuvežimą rungtynėms. A. G.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9 — 1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
Ketv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt. 9—1 ir 5—8 v.p.p.
Sešt. 9 —12 v. dienos.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvą pranciškoną 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

KANADOS ŠIMTMEČIUI PAMI
NĖTI lietuvių savaitė pas mus įvyks 
spalio 16-22 d.d. Bendruomenės v-ba 
daro viską, kad jos metu galėtume 
kanadietišką visuomenę kuo plačiau 
supažindinti su savo tautiniu charak
teriu ir mūsų tautos siekiais. Siam 
darbui atlikti yra sudarytas specia
lus komitetas, kurio žmonės pasi
skirstė darbo šakom. Miesto vitrino
se kanadiečiams bus rodomas lietu
vių tautinis menas, miesto bibliote
koj bus išstatytos lietuvių autorių 
knygos, išverstos į anglų ir kitas 
svetimas kalbas. Kanadoje ir kitur 
pripažinimo susilaukę 13 lietusių 
menininkų turės dailės parodą uni
versiteto patalpose. Įvyks koncertas 
su dainomis, tautiniais šokiais ir 
solistais, bus surengtas lietuvių lite
ratūros vakaras angliškai, kurin pla
nuojama pasikviesti bent vieną Ka
nados skaitančiai visuomenei jau ži
nomą lietuvį autorių. Organizuoja
mas ir didelis banketas-pasilinksmi- 
nimas. Kadangi Hamiltono lietuviai 
šį Kanados šimtmečio minėjimą jun
gia su pokarinės imigracijos 20 metų 
sukaktim, ta proga garbės pažymė
jimais norima apdovanoti vietos me
no kolektyvų aktyviausius narius ir 
išleisti kolonijos metraštį.

Literatūros vakaras įvyks spalio 
20 d., penktadienį. Juo rūpinasi dra
mos būrelio “Aukuras” vadovė E. 
Kudabienė. Koncertas bus spalio 22 
d., sekmadienį, Jaunimo Centro sa
lėje, organizuojamas Alf. Juozapavi
čiaus. šokiai-banketas, negavus tai 
savaitės datai salės, nukeltas į spa
lio 28 d., šeštadienį. Jis taip pat 
įvyks Jaunimo Centro salėje, ir juo 
rūpinasi Bendruomenės v-bos paren
gimų vadovas K. Mikšys. Tautinio 
meno parodos organizavimas paves
tas K. Mileriui, dailės paroda — 
Aid. Matulienei, spaudos paroda — 
A. Repšytei ir leidinėlis — St. Da
liui. Staigiai pasitraukus tai lietuvių 
savaitei organizuoti pirmininkui, vi
są darbą teko perimti dabartiniam 
Bendr. v-bos pirm. J. Krištolaičiui.

D. GUTAUSKIENĖ sėkmingai bai
gė Hamiltone Teacher’s College vie- 
nerių metų kursą, gaudama pradžios 
mokyklos mokytojos teises, šį rude
nį ji pradėjo dirbti vienoje Bur
lington© mokykloje.

LIETUVOJE MIRĖ Jonas Savic 
kas, 69 m. amžiaus, hamiltonietės 
M. Borusienės tėvas. Velionis buvo 
statybininkas, visą laiką gyvenęs 
Telšiuose.

V. STANAITIENĖ, grįždama iš 
Lietuvos, užsuko pas Vokietijoj gy
venančią dukterį ir staiga sunegala
vo širdim. Gydosi Miuncheno mies
to ligoninėj.

ONTARIO STIPENDININKŲ SĄ
RAŠUOSE yra ir vienas hamiltonie- 
tis lietuvis — Marius Grinius, ku
ris išlaikė 13-tos klasės baigimo eg
zaminus, surinkdamas 84.9 taško. Ma
rijus mokėsi Katedros berniukų gim
nazijoj ir dabar yra priimtas į karo 
akademiją Kingstone.

LIETUVIŲ ŠEŠTAD. MOKYKLOJ 
pradėjo dirbti mokyt. Aid. Marko- 
vienė ir viena jau naujosios kartos 
atstovė — G. Juozapavičiūtė, anks
čiau pati buvusi šios mokyklos mo
kinė. Šiais metais mokykloje vėl 
dirba Ant. Mikšienė, A. Mikalaus
kas ir T. Falkauskas. I-mą skyrių 
moko D. Balsienė, li rą — G. Juo
zapavičiūtė, III-čia — Ant. Mikšienė, 
IV-tą — Aid. Markovienė, V-tą — 
Br. Juozapavičienė, Vl-tą — M. Kve
darienė, VH-tą — A. Mikalauskas, 
VHI-tą — T. Falkauskas, IX-tą — 
Aid. Volungienė ir X-tą K. Mile
ris. Dirbusi mūsų mokykloje 15 me
tų. šį rudenį dėl sveikatos nebegrįžo 
nuoširdi ir darbšti pedagogė St. Sla
vinskienė. Mokykla ir buvę mokiniai 
jos pasiges. Bent šiais Liet, šeštad. 
Mokyklų Metais mūsų Bendruomenė

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas 

turėtų tokius asmenis kaip nors at
žymėti. K. M.

HAVAJŲ VAKARAS-SOKIAI su 
įdomia programa įvyks Toronte, Pri
sikėlimo par. salėje, spalio 14 d. Vi
si hamiltoniečiai yra kviečiami į šį 
tradicinį parengimą. Rengia Toron
to ateitininkų tėvų komitetas. Ha
miltone bilietus galima įsigyti pas 
E. Gudinskienę.

TĖVAI, norį savo vaidus įrašyti į 
ateitininkų organizaciją, prašomi 
kreiptis pas E. Gudinskienę tel. LI 
7-1967 ar pas J. Pleinį tel. JA 7 4876. 
Priimami nuo 6 m. amžiaus.

HAMILTONO ATEITININKAI pra 
deda savo veiklą rugsėjo 24, sekma
dienį, bendru Rugsėjo 8 minėjimu. 
11 vai. visas ateitininkiškasis jauni
mas organizuotai su vėliavomis daly
vauja pamaldose už kenčiančios Lie
tuvos jaunimą. Po pamaldų Jauni
mo Centre — užkandžiai ir šventei 
skirta programa. Kviečiami dalyvauti 
visi ateitininkiškojo jaunimo tėve
liai, ateitininkai sendraugiai su šei
momis ir visuomenė. Visas ateitinin
kiškasis jaunimas eisenai į bažnyčią 
renkasi 10 vai. 45 min. ryto į Jau
nimo Centro salę. Prašome nesivė- 
linti!

KLEVELANDO TAUTINIŲ ŠO
KIŲ GRUPĖ “GRANDINĖLĖ”, kvie
čiama ateitininkų sendraugių, atvyks
ta į Hamiltoną lapkričio 4 d. ir jų 
tradiciniame spaudos baliuje atliks 
programą. Pastaroji užtruks valan
dą laiko. Tai bus ištisa šokių pynė. 
Šokėjų grupę sudaro 50 gražiausio 
jaunimo būrys, kuriam vadovauja 
Liudas Sagys. Rengėjai kviečia visus 
iš anksto ruoštis šiam didžiam spau
dos baliui. Be koncerto, dar bus ren
kama spaudos baliaus karalaitė ir 
pagerbti mūsų abiturientai, baigusie
ji XII gimnazijos klasę.

Atsikvietimas šio meno vieneto ir 
kiti šio baliaus įvairumai pareika
lauja didelių išlaidų. Rengėjų tiks
las yra ne pelnas, bet jaunimo bend
radarbiavimas, užmezgimas artimes
nių ryšių su kitų kolonijų jaunimu. 
Todėl rengėjai prašo lietuvius vers
lininkus ir pavienius asmenis būti 
mecenatais ir paskirti lėšų spaudos 
baliaus karalaitės dovanai, laimės 
staliukams bei loterijai. Visais šiais 
reikalais kreiptis pas J. Pleinį, 137 
Gladstone Ave., Hamilton, Ont., tel. 
JA 7-4876.

S. K. MILERIAI artimųjų tarpe 
atšventė savo vedybinio gyvenimo 25 
m. sukaktį. K. Mileris yra aktyvus 
mūsų apylinkės veikėjas, šiuo metu 
vadovauja Tautos Fondo skyriui, mo
kytojauja šeštadieninėje mokykloje 
ir bendradarbiauja spaudoje. Sukak
tuvininkams linkime ilgiausių metų.

GAILESTINGOJI SESUO T. VER
BI CK AITĖ du mėnesius atostogų 
praleido Europoje. Aplankė Prancū
ziją, Vokietiją, Šveicariją, Austriją, 
Ispaniją, Italiją ir kitas valstybes. 
Grįžo pilna gražiausių įspūdžių.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJĄ va 
saros metu aplankė daug kunigų ir 
visi grožėjosi pasiektais laimėjimais. 
Jų tarpe buvo: prel. I. Albavičius, 
prel. A. Deksnys, kun. E. Abromai
tis, kun. V. Bagdonavičius, kun. K. 
Juršėnas, kun. dr. I. Urbonas, kun. 
dr. P. Celiešius ir kiti. J. P.

Kanados Lietuvių
Fondo nariai

(Tęsinys)
167. Erštikaitis, Alfonsas $100
168. Meiliūnas, Mečys inž. 100
169. Gustainienė, Ona dr. 100
170. Matijošaitis. Henrikas 100
171. Balčiūnas, Antanas 100
172. Druskis, Stasys 100
173. Meškys, Jonas 100
174. Kviecinskas, Stasys 100
175. Daugelavičius, Alfonsas 100
176. Repečka, Mykolas 100
177. Švėgžda, Juozas 100
178. Sergautis, Bronius 100
179. Pacevičius, Balys kun. 100
180. Bersėnaitė, Zita 100
181. Staškūnas, Viktoras 1000
182. Conrad, Izabelė 100
183. Aukštikalnis, Napoleonas 100
184. Girdvainis, Zigmas 100
185. Poškus, Vytautas 100
186. Bastys, Pranas 100
187. Bumbulis, Antanas 100
188. Medž. klubas “Tauras” 100
189. Taujenio Juozo atmin. 100
190. Miniauskas, Vincas 100
191. Montvilas, Vytautas 100
192. Riauka, Martynas 100
193. Matusevičiūtės, Iz. atmin. 100
194. Ordų J. ir E. atmin. 200
195. Žurauskas, Vincas 100
196. Petrulis, Mikas 100
197. Edmontono lietuviai 300
198. Karbūno L. atmin. 200
199. Rimkevičius, Henrikas 100
200. Kur. Savanorių Tor. sk. 100

KLF INFORMACIJA

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 - 4911

H ----- . * ------

Dr. H. A. KRISČIONAS,

DANTŲ GYDYTOJAS 

PRIIMA PACIENTUS 

PAGAL SUSITARIMĄ 

1729 PORTAGE AVE, 

WINNIPEG, MAN. 

Telefonas 888-6058
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e lietuviai pasaulyje
J. A. Valstybės

JAV ATSTOVAS JUNGTINĖMS 
TAUTOMS A. Goldbergas, atsakyda
mas į Krikščionių Demokratų Sąjun
gos raštą, skatinantį aiškiau primin
ti Lietuvos ir kitų sovietų pavergtų 
kraštų bylą, pakartojo JAV vyriau
sybės nusistatymą remti tautų ap
sisprendimo idėją ir pareiškė: “Jung
tinės Valstybės pilnai supranta ir 
nuoširdžiai atjaučia Baltijos tautų 
laisvės ir tautinio apsisprendimo 
troškimus ir iki šiandien laikosi pri
verstinio Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo politikos. Jungtinių 
Valstybių pozicija šioje srityje yra 
daug kartų viešai pareikšta tiek Bal
tijos valstybių diplomatinių atstovu 
pripažinimo faktu, tiek tinkamomis 
progomis viešais augštųjų vyriausy
bės narių pareiškimais, kaip pvz. 
viceprezidento Humphrey pareiški
mu 1966 m. birželio 12 <L”

BENEDIKTAS BUTKUS, buvęs 
Jurbarko pr. mokyklos vedėjas ir 
tautinių organizacijų veikėjas, rug
sėjo 6 d. iš Lietuvos atvyko į Kle- 
velandą. Aerodrome jį sutiko žmo
na Pranė Butkuvienė, sūnus Rai
mundas, duktė Aldona ir žentas Juo
zas Stempužiai, anūkai Alinis ir Li
nas Stempužiai. Pasimatyti su tėvu 
iš Kalifornijos į Klevelandą atvažia
vo antroji duktė Nijolė Brazienė. 
B. Butkus yra Sibiro kankinys, apie 
20 metų praleidęs kalėjimuose ir 
koncentracinėse stovyklose. Jo bro
lis su visa šeima buvo nužudytas Si
bire, o iš jo paties 22 kančios drau
gų tik du liko gyvi.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ SĄJUNGOS suvažiavimą Kleve- 
landė atidarė Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos pirm. dr. H. Brazai
tis, invokaciją sukalbėjo T. G. Sa- 
bataitis, SJ, žodį tarė PLGS pirm, 
dr. SL Budrys. Sveikino PLB pirm. 
J. Bačiūnas, VLIKo vardu — preL 
J. Balkūnas, Lietuvių Fondo vardu 
— dr. G. Balukas. Daug sveikinimų 
buvo gauta raštu. Suvažiavimo da
lyviai išklausė dvi paskaitas: dr. šau
lio — apie mediciną dabartinėje 
Lietuvoje, dr. V. Paprocko — apie 
žmogaus išvaizdą ir asmenybę. Pir
moji suvažiavimo diena buvo baigta 
sol. St. Baro ir pianisto A. Kupre
vičiaus koncertu. Sekmadienio rytą 
suvažiavimo dalyviai pradėjo pamal
domis šv. Jurgio bažnyčioje, kur gy
dytojams pritaikytą pamokslą pasa
kė T. G. Sabataitis, SJ. Po pamaldų 
visi aplankė J. Basanavičiaus, V. Ku
dirkos ir Maironio paminklus kultū
riniame lietuvių darželyje. Vietoj 
gėlių buvo pasiųsta auka BALFui. 
Įdomus buvo moderatoriaus dr. A. 
Kisieliaus pravestas simpoziumas 
apie augštą kraujo spaudimą, su ku
rio problemomis supažindino dr. J. 
Meškauskas, dr. G. Balukas, dr. J. 
Valaitis, dr. M. Eimontas, dr. V. 
Bergas, dr. A. Kisielius. Diskusijose 
dalyvavo ir kiti gydytojai. Atskiras 
pranešimas buvo padarytas apie dr. 
J. Valaičio naują metodą plaučių vė
žiui nustatyti. Suvažiavime nedaly
vavęs prof. dr. Kanauka pakeltas į 
garbės narius už nuopelnus Lietuvos 
medicinai. Sudaryta nauja PLGS val
dyba dvejiem metam: pirm. dr. H. 
Brazaitis, sekr.-ižd. dr. D. Degesys 
(abu iš Klevelando), vicepirminin
kai — klevelandietis dr. E. Lenkaus- 
kaus, čikagietis prof. dr. J. Meškaus
kas, torontietis dr. A. Pacevičius. 
Sekantis suvažiavimas po dviejų me
tų bus šaukiamas Toronte, Kanado
je, Darbo Dienos savaitgalį.

KLEVELANDO TAUTYBIŲ MU
GĖJE rugsėjo 7-9 d.d. lietuvių sky
rių įrengė birutininkės, o meninė
je programoje dalyvavo L. Sagio va
dovaujama tautinių šokių grupė 
“Grandinėlė”. Rugpjūčio 27 d. laido
je “The Plain Dealer” dienraščio 
savaitinis priedas “Sunday Magazi
ne” artėjančio pasirodymo proga 
“Grandinėlei” paskyrė net du spal
votus puslapius. Iš visų mugėje da
lyvavusių tautybių tokios reklamos 
susilaukė tik “Grandinėlė”, spėjusi 
sudominti Klevelando gyventojus 
lietuviškais šokiais.

“DRAUGO” DIENRAŠTIS Čika
goje surengė atsisveikinimo vaka
rą iš pareigų pasitraukusiam pirmo 
puslapio red. kun. Kaziui Baraus
kui. Apie jo ilgų darbo metų nuo
pelnus žodi tarė provincijolas kun.

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON 

168 Locke St. S. JA 2-5028
IŠPARDAVIMAS

Westinghouse w
PARDUODAM SPALVOTUS TELEVIZIJOS PRIIMTU
VUS, B & W TELEVIZIJOS PRIIMTUVUS, STEREO, RA
DIJO APARATUS, SKALBIMO MAŠINAS, ŠALDYTU
VUS, KROSNIS IR KITUS ELEKTRINIUS REIKMENIS. 

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.
Kreiptis pas AL. Pilypaitj, krautuvės vedėją

V. Rimševičius, red. L. Šimutis, kun. 
Vyt. Bagdanavičius, MIC ir kt. Po
būviui vadovavo red. K. Bradūnas, 
dalyvius linksmino AL Baronas kun. 
K. Barauskui skirtais aliūniškais 
posmais. Dovanas “Draugo” tarnau
tojų vardu įteikė A. Bartzienė ir VI. 
Būtėnai Pirmąjį “Draugo” puslapį 
nuo rugsėjo 1 d. redaguoja žurn. 
Vyt. Alseika.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ INSTI- 
TŪTAS Čikagoje pradėjo darbą rug
sėjo 16 d. S v. Antano parapijos pra
džios mokyklos patalpose. Kiekvie
ną šeštadienį čia bus dėstomas spe
cialus lietuvių kalbos ir kitų litua
nistinių dalykų kursas augštesnią- 
sias lituanistikos mokyklas baigu
siems mokiniams, neturintiems ga
limybės lankyti Pedagoginį Litua
nistikos Institutą. Informacijos či- 
kagiečiams teikiamos teL OL 2-7686.

DANUTĖ MIŠKINYTĖ su 14 Mi
čigano universiteto studentų mažo
sios scenos grupe “Musket” rugpjū
čio 22 d. išvyko į Tolimuosius Rytus. 
Krašto apsaugos departamentas šią 
grupę pasiuntė aplankyti amerikie
čių karių Tokijo mieste, Okinavoje, 
Formozoje bei kitose vietovėse. Ke
lionė užtruks virš šešių savaičių.

JŪRA STRIMAITYTĖ, Taikos Kor- 
po narė, grįžo pas tėvus į Elizabeth, 
N.J. Baigusi Georgetown un-to Va
šingtone užsienio tarnybos studijas, 
ji įstojo į Taikos Korpą ir dvejus 
metus praleido Turkijos mieste 
Diyarbakir, dėstydama anglų kalbą. 
Diyarbakir dar yra išsilaikiusios Alek 
sandro Didžiojo miesto sienos. Lie
tuvaitę žavėjo senosios tradicijos ir 
Turkijos posūkis į gyvenimo sumo- 
deminimą. Ateityje ji planuoja su
organizuoti ekskursiją į Turkiją. 
Naują darbą jai pasiūlė Vašingtone 
veikianti įstaiga Office of Economic 
Opportunity.

JANINA GERDVILIENĖ, aštuo
nerius metus dirbusi Niujorko Wel
fare Island medicinos mokyklos li
goninės laboratorijoje, pakviesta 
asistente į kitą ligoninę daryti retų 
kraujo tyrimų. Dirbdama bakterio
logijos skyriuje, ji atrado lig šiol 
nepastebėtą bakteriją ir už tai su
silaukė sveikatos departamento ofi
cialios padėkos. Nuoširdžios padėkos 
laiškų ji gauna iš jaunųjų gydytojų, 
kurie prieš valstybinius egzaminus 
pas ją yra atlikę patologijos prak
tiką.

BOSTONO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBO pirm. Beatričė Kerbe- 
lienė savo pareigas perdavė Irenai 
Treinienei, kuri sudarys naują val
dybą. Prieš keletą metų buvo įves
ta praktiška tradicija, duodanti tei
sę klubo vadovui susirasti pakaitą. 
Tuo būdu išvengiama nelengvos rin
kimų problemos, o klubas vadovais 
gauna jo veikla susidomėjusius žmo
nes.

Vokietija
PROF. J. ELISONO KAPĄ Wies- 

badeno Suedfriedhofo kapinėse su
tvarkė ats. kpt J. Krikščiūno ir ats. 
mjr. J. Černiaus pakviestas pamink
lų meistras W. Kohlhoff, kuris sa
vo laiku statė paminklą Soldau vie
tovėje Dariui ir Girėnui. Ats. mjr. 
P. Gudeliui paraginus arčiau gyve
nančius Lietuvių Karių S-gos narius 
aplankyti 1946 m. mirusio prof. J. 
Elisono kapą, marmorinis antkapis 
buvo rastas perlūžęs. Dabar jis vėl 
sutvarkytas. Užrašas skelbia: “čia 
ilsis didysis lietuvis, gamtos drau
gas, amžių paaukojęs mokslui ir Tė
vynei. Teramina jo sielą pieva, lau
kas ir paukščiai — draugai nuola
tiniai.”

Britanija
DOCENTAS PETRAS BAUBLYS 

su žmona iš Vilniaus buvo atvykęs 
atostogų į Londoną, kur gyvena vie
nas jo brolis ir kur ta proga suva
žiavo visi kiti Baubliai iš Vokietijos 
ir iš JAV.

BRITANIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS suvažiavimas įvyks rug
sėjo 23 d. sporto ir socialinio klu
bo salėje Londone. Darbotvarkėn yra 
Įtrauktas jaunimo sekcijos sudary
mas ir atstovu rinkimas į III PLB 
seimą, kuris Įvyks 1968 m. Niujorke.

LIETUVOS GYVŪNIJOS IR AUG
MENIJOS paveikslų parodą Mančes
terio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose surengė A. Padvoiskis.

PHILIPS?-
tato tU thM to b«iM Imt



J. J. Ignatavičiai 
E. J. i. Dvilaičiai 

Vi. Germanavičius
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Dalis žiūrovų, stebinčių Kanados Lietuvių Dienos programą pasaulinės parodos amfiteatre Band
shell E Montrealio mieste Nuotr. Walter Rask

NAUJOS TAISYKLĖS

VYTAUTUI SAUNORIUI mirus Lietuvoje, jo mamą 
JADVYGĄ SAUNORIENĘ Hamiltone, gyvenančius 
Vilniuje — tėvą atsargos majorą ANTANĄ SAUNO- 
Rį, žmoną ALDONĄ ir vaikus, brolį dr. ALGIMAN
TĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

E. V. Sakavičiai O. K. Čeliauskai

' JONUI ŠVĖGŽDAI Pittsburge, JAV, mirus, jo žmoną 
PETRONĖLĘ, sūnų VINCENTĄ su šeima, sūnų VY
TAUTĄ, brolius JUOZĄ (Kanadoje) ir ANTANĄ (Lie
tuvoje) su šeimomis jų skausmo dienomis nuoširdžiai 
užjaučiame — 
L. P. Staškūnai 
Z. P. Morkūnai 
Br. Daugvila

Taškų sistema Kanados imigrantams

Jiė sako

BRUNO METUI automobilio nelaimėje tragiškai žu
vus, jo motiną OLGĄ METIENĘ ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

N. D. J. Kušlikiai P. B. Pr. Kušlikiai

KANADOS ŠAULIŲ PASITARIMAS
Š. m. rugsėjo 9 d. Šv. Jono 

Kr. parapijos mažojoj salėj bu
vo susirinkusios posėdžio Kana
doje veikiančių šaulių kuopų 
valdybos. Mintis tokiam susirin
kimui kilo iš Montrealyje įvy
kusio š.m. gegužės 20-23 d. su- 
važiavimo-šventės, kurioje daly
vavo Toronto ir Montrealio kuo
pos. Į pasitarimą iš Montrealio 
buvo atvykęs pirm. Ign. Pet
rauskas, J. Šiaučiulis, p. Kalvai
tis, iš Delhi — kuopos pirm. 
St. Jakubickas, iš Hamiltono — 
kuopos pirmininko įgaliotas val
dybos narys Patamsis su trimis 
valdybos nariais, iš Toronto — 
visa kuopos valdyba, išskyrus 
moterų sekcijos vadoves. Pasi
tarimo tikslas — surasti ir iš
diskutuoti būdus pagyvinti kuo
pose veiklą, išplėsti didesnį 
bendradarbiavimą tarp Kanadcn 
je veikiančių šaulių kuopų. Nu
tarta prašyti šaulių Sąjungos 
centro valdybos sutikimo įsteig
ti Kanados šaulių rinktinę, kuri 
derintų kuopų veiklą; suorgani
zuoti kasmet Kanadoje veikian-

čių kuopų suvažiavimą-šventę 
ir kiekvienais metais skirtingo
je vietoje, kur veikia šaulių 
kuopa. Ateinančiais metais nu
tarta rengti suvažiavimą Toron
te birželio 22-23 dienomis. Iš
diskutuoti klausimai, susiję su 
neužilgo įvykstančiu visuotiniu 
Šaulių Sąjungos suvažiavimu Či
kagoje, ir kiti reikalai.

Susirinkime dalyvavo ir cent
ro valdybos įgaliotinis Kana
dai Toronto VI. Pūtvio kuopos 
garbės šaulys J. Preikšaitis.

Pasitarimui pirmininkavo St. 
Jokūbaitis, Toronto kuopos pir
mininkas, sekretoriavo J. šiau- 
čiulis iš Montrealio ir Romikai- 
tis iš Hamiltono. Po pasitarimo 
dalyviai turėjo “Atlantic” resto
rane vakarienę, kurią gražiai 
paruošė savininkai p.p. Valat
kos.

Pasitarimo dalyviai dėkingi 
šv. Jono Kr. par. klebonui, To
ronto VI. Pūtvio kuopos gar
bės šauliui kun. P. Ažubaliui 
už leidimą pasinaudoti sale.

Šaulys P. G.

visi

Tiltų statymo
* politika

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
laisvės reikalas. Ir mes
bendradarbiaukime su laisvės 
norinčiais lietuviais. Mes jau ži
nome iš gyvenimo praktikos, 
kad tos tautos pasaulyje, kurios 
tik pamėgino susidėti su komu
nistais, visada tapo komunistų 
kaliniais. Mums nereikia rusų 
primestos "Lietuvos Tarybų Sch 
cialistinės Respublikos" ir su 
pavergėjais negalime turėti jo
kių ryšių. Mūsų visų Širdyse yra 
tik laisva ir nepriklausoma Lie
tuva: to mes siekiame ir už tai 
kovosime!

• Kanada nereikalaus Jungti
nių Tautų rudens sesijoje, kad 
komunistinė Kinija būtų priim
ta į šią organizaciją. Užsienių 
reikalų min. P. Martin pernai 
siūlė tautinę Kiniją išmesti iš 
Saugumo Tarybos ir jos balsą su 
veto teise atiduoti komunistinei 
Kinijai, čiangkaišeko Kinija ta
da būtų atstovavusi tik Formo- 
zos salai, o Kinijos atstovavimą 
būtų perėmęs Maotsetungo re
žimas. Jungtinių Tautų nariai 
šį pasiūlymą atmetė baisų dau
guma. Kanados vyriausybes po
litinės linijos pasikeitimo prie
žastimi premjeras laiko dabar
tinę anarchiją Kinijos teritori
joje.

Kanados darbo jėgos ir imi
gracijos min. Jean Marchand 
spaudos konferencijoje paskel
bė naujas tasykles, kurios bus 
taikomos imigrantams nuo š.m. 
spalio 1 d. Jos pašalina ligšio
linę diskriminaciją imigrantams 
iš Azijos kraštų, nes imigranto 
tinkamumas bus sprendžiamas 
ne pagal jo rasę, bet pagal nau
jai įvestą taškų sistemą.

Visi imigrantai bus skirstomi 
Į tris pagrindines grupes: ne
priklausomus, artimuosius ir gi
mines. Didžiąją dalį sudaro nuo 
nieko nepriklausomi imigrantai, 
siekią pastovaus įsikūrimo Ka
nadoje. Artimaisiais suprantami 
jau Kanadoje gyvenančio imi
granto šeimos nariai, kurių atei
timi jis pats turės rūpintis. Gi
minės, susilaukę paramos iš Ka
nadoje įsikūrusio giminaičio, 
galės j ieškoti savistovaus darbo.

Šimto taškų sistema daugiau
sia yra taikoma nepriklauso
miems imigrantams. Jie bus įsi
leidžiami Kanadon, jeigu su
rinks 50 taškų minimumą. Taš
kais imigrantą įvertins Kanados 
pareigūnai jo emigracijos kraš
te. Už kiekvienerius sėkmingai 
užbaigtus formalaus išsilavini
mo metus bus duodama po vie
ną tašką. Į šią kategoriją taip
gi įskaitomi profesinio, amatų 
mokymosi ir praktikos atlikimo 
metai, tačiau bendroji taškų su
ma negali prašokti 20. Iki 15- 
kos taškų kanadietis pareigūnas 
galės įvertinti norinčio imigruo
ti asmens motyvus, iniciatyvą, 
išradingumą, jo sugebėjimą pri
sitaikyti prie kanadiško gyveni
mo sąlygų. Tai bus padaryta pa
sikalbėjimo metu. Taškų skai
čius priklausys nuo apklausinė
tojo nuomonės, kuriai svarbiau
sia yra nustatyti, ar imigrantas 
su šeima galės įsikurti Kana-

Taškai taipgi bus duodami ir 
už vietoves, kuriose imigrantas 
nori apsigyventi. Jeigu ten to
kios profesijos žmonių yra trū
kumas, imigrantui bus užskaito
ma 15 taškų. Jeigu jų yra per
teklius, imigrantas negaus nė 
vieno taško, ši 15-kos taškų dau
guma galės būti skaldoma pa
gal imigracijos departamento 
turimus duomenis apie pasi
rinktos vietovės darbo jėgą bei 
jos paklausą. Taškų skaičių nu

lems šių dviejų svarbių elemen
tų faktinis santykis.

Imigranto profesinis pasiruo
šimas darbui taip pat bus ver
tinamas taškais. Kvalifikuotas 
profesinis darbininkas gaus 10 
taškų, neturintis jokios specia
lybės turės pasitenkinti nuliu. 
Kiekvienas imigrantas gaus 10 
taškų, jeigu jis yra tarp 18 ir 
35 metų amžiaus. Po vieną tašką 
bus atskaitoma už kiekvienerius 
metus tiems, kurie įau yra per
žengę 35 m. amžiaus ribą. Čia, 
žinoma, turimi galvoje tą ribą 
peržengusieji metai. Kitais žo
džiais tariant, 45 m. ar vyres
nis imigrantas negaus nė taško. 
Imigrantui bus duodama 10 taš
kų, jeigu jis jau yra pasirūpi
nęs darbą Kanadoje, padėsian
tį jam įsikurti. Iki 10 taškų bus 
skiriama už anglų ar prancūzų 
kalbos mokėjimą" pagal jo pa
siektą laipsnį. Penki taškai pri
dedami tada, kai imigrantas 
vyksta į tą patį miestą, kuria
me gyvena jį globosiantieji gi
minės. Jeigu jis nori įsikurti ki
tame mieste nei jo giminės, gau
na tik 3 taškus. Iki 5-kių taškų

gaus imigrantai, norį važiuoti 
ten, kur yra didelis darbo jė
gos trūkumas. Kur darbo jėgos 
paklausa menkesnė, atitinkamai 
iki nulio mažinami taškai.

Išskirtinėn grupėn įtraukia
mi imigrantai, kurie Kanadoje 
planuoja atidaryti prekybos ar 
pramonės įmones, ir išėjusieji į 
pensiją, čia norį užbaigti savo 
gyvenimo dienas. Takiems as
menims nebus taikomas darbo 
paklausos bei pasiruošimo dar
bui metodas, bet jiems iš karto 
bus duodami 25 taškai. Savai
me suprantama, būsimiems pra
monininkams ir prekybinin
kams reikės įtikinti imigracijos 
pareigūną, kad jų įmonė bus 
sėkminga.

Pažymėtina dar ir tai, kad at
vykusieji Kanadon su laikine vi
za galės vietoje rūpintis savo 
imigracijos dokumentų tvarky
mu.

Jeigu nepasikeis dabartinės 
ekonominės sąlygos Kanadoje, 
šiemet laukiama apie 200.000 
imigrantų, o naujoji taškų siste
ma jų skaičių sekančiais metais 
galės padidinti apie 20.000.

LYNDON B. JOHNSONAS, JAV prezidentas: “A. Kosy
ginas nedaužo batu stalo, kaip Chruščiovas, ir nesiunčia ra- 

. ketų Kubon. Jeigu jis jas pasiųstų, taip lengvai nesutiktų jų 
atsiimti.”

THANT KHOMAN, Tailandijos užsienio reikalų minis- 
teris, kalbėdamas apie Vietnamo karo “vanagus" ir “balandžius": 
“Gyvas balandis yra geras paukštis, bet to, deja, negalima pa
sakyti apie iškeptą balandį.”

ANDRIEJUS VOZNESENSKIS, sovietų poetas, komparti
jos politrukams: “Aš esu žmogus iš mėsos ir kraujo, o ne ma
rionetinė lėlė, tampoma šniūreliu.”

MENDEL RIVERS, JAV kongreso atstovas: “Pasaulyje 
tėra dvi ideologijos. Vienai jų atstovauja Kristus, o kitai — 
kūjis ir pjautuvas.”

CHARLES DE GAULLE, Prancūzijos prezidentas: “Mes 
galėtume priimti Britaniją į Europos Bendrąją Rinką tik tokiu 
atveju, jei britai iš pagrindų pasikeistų.”

EDWARD DU CAN, Britanijos parlamento narys: “Pran
cūzai niekada mums neatleis, kad mes 1940 m. nekapitulia- 
vom prieš vokiečius.”

DEAN RUSK, JAV valstybės sekretorius: “Jei man kas 
prieš trejetą metų būtų pasakęs, kad mes Vietname galėsime 
daryti tai, ką dabar darome, nesusidurdami su rusais ir kinie
čiais, iš tokio žmogaus aš būčiau pasijuokęs.”

BRUCE WEST, torontietis žurnalistas: “Kalbėdami apie 
pajamų mokesčius, turime sutikti, kad mes negalime taip elgtis, 
kaip norėtume. Kai meškeriotojas pagauna mažą žuvį, ją meta 
atgal į vandenį, bet man neteko girdėti, kad valdžia išmestų 
mažą mokesčių mokėtoją. Iš kitos pusės, mokesčių rinkėjai 
taipgi nesigiria, kad jiems kada nors paspruktų didelė žuvis.”

DR. MARTIN LUTHER KING, negrų vadas, Nobelio 
taikos premijos laureatas: “Maištas yra kalba tų, kurių niekas 
negirdi.”

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
VAKARINIAI KURSAI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

KANADOS ĮVYKIAI
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televiziją - radiją ar Hi-Fi gerai

Federacinis statistikos biuras 
ruošiasi pravesti tyrimus viso
je Kanadoje, norėdamas nusta
tyti, kur ir kiek trūksta darbo 
jėgos. Šie duomenys bus labai 
naudingi vyriausybei ir pramo
nės Įmonėms jų ateities pla
nams. Toks bandymas yra pir
mas visame Vakarų pasaulyje.

Nuo rugsėjo 1 d. Ontario pro
vincijoje vaistai turėtų atpigti 
8-9%, nes jau panaikintas 12% 
federacinis pardavimo mokestis, 
sumažintas muitas Įvežamiems 
vaistams. Vaistų gamyklos nenu- 
statinės savo gaminiams vadina
mos patariamosios kainos. Kve
beko provincijoje kalbama apie 
vaistu atpigimą nuo 10% iki 
20%.

Toronto švietimo valdyba pa
sirašė sutartis su 120 pradžios 
mokyklų ir gimnazijų mokytojų, 
Britanijoje. Jie atvyks Į Kanadą 
ir darbą Toronte pradės šiais 
mokslo metais. Mokytojai taip
gi yra telkiami sekantiems me
tams Australijoje ir N. Zelandi
joje. Į pensiją išėjusiems mo
kytojams pakeisti lig šiol gau
ta 600 pradžios mokyklų ir 420 
gimnazijų mokytojų.

Federacinė vyriausybė atsisa
kė remti McGill universiteto 
vykdomus erdvių tyrinėjimus, 
kuriuos 1961 m. pradėjo mecha
ninės inžinerijos fakultetas. Ka
nadiečiai mokslininkai erdvių 
tyrimams panaudojo iš ameri
kiečių karo laivyno gautą pat
ranką, kuri prietaisais aprūpin
tus aparatus iššaudavo i kelias
dešimt mylių augšti. šiam pro
jektui Otava skyrė 4, o Vašing
tonas 5 milijonus dolerių. Ka
nadai nutraukus finansinę pa
ramą, erdvių tyrimai perkelia
mi i JAV ir perduodami Ver- 
monto universitetui Burlingto- 
ne. Programos vadovo Robert 
Stacey teigimu, tai esąs didelis 
nuostolis Kanadai, nes daug ka
nadiečių mokslininkų išsikels Į 
Vermontą.

Radijo tarybos leidimas Bar
rie televizijos stočiai persikelti 
prie Toronto sukėlė didelį to- 
rontiečių nepasitenkinimą, nes 
jos III kanalas gerokai kenk
tų Buffalo II ir IV kanalų lai
dų priėmimui Toronte. Specia
listų nuomone, daugeliui toron- 
tiečių tektų mokėti iki $35 už 
specialų Įtaisą trukdymui paša
linti. Nutarimą turėjo patvirtin
ti susisiekimo min. J. Pickers- 
gill, kuriam didelį spaudimą da
rė kiti ministerių kabineto na
riai, renkami Toronte ir jo apy
linkėse. Premjeras L. B. Pear- 
sonas prasitarė spaudos atsto
vams, kad leidimas nebus pa
tvirtintas, bet jo vadovaujamas 
kabinetas jieškos kompromisi
nio sprendimo. Nesiskaitymas 
su torontiečiais liberalų partijai 
galėtų tapti didele politine ka
tastrofa, nes Barrie stoties sa
vininkai yra liberalų partijos na
riai. Visa Toronto spauda jau 
ilgai Įtaigojo, kad leidimas bu
vo duotas kaip atpildas už Bar
rie stoties savininkų paslaugas 
liberalų partijai. Jos protesto 
balsas privertė susisiekimo min. 
J. Pickersgill visą šį klausimą 
grąžinti radijo tarybai, kad jis 
būtų dar kartą persvarstytas.

Streiką tęsia 5.400 Kana
dos didžiųjų ežerų jūrininkų, 
priklausančių tarptautinei SIU 
unijai. Jie atmetė laivų bendro
vių pasiūlymą sekančių trejų 
mėtų laikotarpyje padidinti al
gas 15% ir Įvesti eilę socialinių 
priedų, kurie bendrame rezulta
te jūrininkų būklę būtų page
rinę 30%. Unija reikalauja 40 
valandų darbo savaitės, atitin
kamo jūrininkų skaičiaus kiek
viename laive.

Otavos burmistras Don Reid 
tikisi dali paviljonų iš Montrea- 
lio pasaulinės parodos perkelti 
i Lansdowne parką Otavoje. Jis 
turi galvoje tuos paviljonus, ku
riuos Montrealis bus priverstas 
nugriauti. Juos gana pigiai būtų 
galima atgabenti Otavon van
dens keliu.

BICKFORD PARK HIGH 
SCHOOL
777 Bloor St. West (prie Christie) 
(pirmadienį — trečiadienį)
BLOOR COLLEGIATE 
INSTITUTE
1141 Bloor St W. (prie Dufferin) 
(pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį)

CENTRAL HIGH SCHOOL 
OF COMMERCE
570 Shaw St (į pietus nuo 
Harbord)
(pirmadienį — trečiadienį)
EASTERN HIGH SCHOOL 
OF COMMERCE
16 Phin Avenue (prie Chatham) 
(pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį)
GIVINS SR. PUBLIC SCHOOL 
49 Givins Street (prie Argyle g.) 
(pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį)

HUGHES PUBLIC SCHOOL 
177 Caledonia Rd.
(prie Rogers Road) 
(pirmadienį — trečiadienį)

KENT PUBLIC SCHOOL
980 Dufferin Street 
(prie Bloor gatvės) 
(pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį)
KING EDWARD SENIOR 
PUBLIC SCHOOL 
112 Lippincott Street
(Bathurst Street į šiaurę nuo 
College Street)
(pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį)

NORTH TORONTO 
COLLEGIATE INSTITUTE
17 Broadway Avenue (1 blokas į 
šiaurę nuo Eglinton E. iš Yonge
gatvės)
(pirmadienį — trečiadienį)
OAKWOOD COLLEGIATE
INSTITUTE
991 St Clair Ave. W.
(prie Oakwood)
(pirmadienį'— trečiadienį)

ORDE STREET PUBLIC
SCHOOL
18 Orde Street (prie McCoul g.) 
(pirmadienį — trečiadienį)

PARKDALE COLLEGIATE 
INSTITUTE
209 Jameson Avenue 
(į pietus nuo Queen W.) 
(pirmadienį — trečiadienį)

RYERSON PUBLIC SCHOOL 
190 Grange Avenue (Dundas 
Street į rytus nuo Bathurst St.) 
(pirmadienį

PARKWAY 
1 Danforth 
Broadview 
(pirmadienį
WESTERN TECHNICAL — 
COMMERCIAL SCHOOL 
125 Evelyn Crescent 
(arti Bloor ir Runnymede) 
(pirmadienį — trečiadienį)

WINONA DRIVE 
PUBLIC SCHOOL 
101 Winona Drive 
(antradienį ir ketvirtadienį)

— trečiadienį)
VOCATIONAL SCH.
Avenue ir

— trečiadienį)

REGISTRACIJA
Registracija minėtose mokyklose — rugsėjo 18, 19, 20 d. d. 7 vai. 
iki 9.30 v. v.

pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
Augštos kokybes dalys 100% rankų darbas

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis. 
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas 

Alfa Radio &TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
iškilmėse dalyvavo gana gausus bū
rys tautiečių iš mūsų apylinkės. 
Jiems nepatiko šeštadienio baliaus 
salė, bet patiko vysk. V. Brizgio pa
mokslas, kuriame jis skatino burtis, 
nesiskaldyti ir turėti vilties. Taipgi 
prasmingi buvo sveikinimai Kanados 
premjero, opozicijos vado, gynybos 
ministerio ir kitų augštųjų pareigū
nų. Visoje LD programoje neginči
jamai gražiausiai pavykusi dalis — 
tai jaunos Metropolitan operos solis
tės Lilijos šukytės koncertas. Jos 
balsas, išvaizda ir laikysena neabejo
tinai rodo, kad šioji mūsų žvaigždė 
dar kils augštyn. To jai nuoširdžiau
siai linkime. Jos a.a. tėvelis kartu 
su šiuo korespondentu yra tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje viename pul
ke. Jis tikrai didžiuotųsi savo Lilija!

Sault. St. Marie, Ont.
DANUTĖS GIRDZEVICIUTĖS VES

TUVĖS. Pats didžiausias mūsų ko
lonijoje įvykis — rugsėjo 9 d. įvy
kusios apyl. valdybos veikliosios sek
retorės D. Girdzevičiūtės vestuvės su 
sudburiškiu, tarnaujančiu Ontario 
provincijos policijoje, tautiečiu Ge
diminu Poderiu. Vestuvės buvo la
bai šaunios, kokių mūsų kolonijoje 
dar nėra buvę. Vestuvių dieną jau
navedė susilaukė dar ir kitos malo
nios staigmenos — vietinis “Sault 
Star” paskelbė Danutę Girdzevičiūtę 
mūsų miesto “Miss Lithuania” tarpe 
kitų 17 tautybių “karalaičių”, iš ku
rių pati vyriausioji ar tikroji kara
laitė bus renkama š. m. spalio 6 d. 
derliaus šventės baliuje, kuriame 
dalyvausiąs Kanados žemės ūkio mi- 
nisteris ir kiti augšti pareigūnai 15 
Otavos, Toronto ir Montrealio. J. Sk.

KLASĖS
Mokslas prasidės 1967 m. rugsėjo 25 d. nuo 7.30 vai. vakaro.
Už tuos kursus neimamas joks mokestis.

PIRMIEJI METAI — Anglų kalbos pagrindai pradendantiesiems, 
skaitymas ir kalbėjimas

ANTRIEJI METAI — Kalbėjimas, skaitymas, rašyba

TRETIEJI METAI — Pasikalbėjimai, skaitymas, rašymas, pilietybė 
ir anglų kalbos rašiniai VII—VIII skyrių lygio

KETVIRTIEJI METAI — Pasikalbėjimai, anglų kalbos rašiniai, 
gramatika — VIII—X skyrių lygio, šios klasės bus sudary
tos, jei užsirašys nemažiau 20 mokinių minėtose mokyklose. 
Trečiųjų ir ketvirtųjų metų mokiniai galės laikyti egzaminus 
VIII skyriaus pažymėjimui gauti.

UNIVERSITETO LYGIO ANGLŲ KALBOS KLASĖS mokiniams, 
kurie moka angliškai ir turi pažymėjimą bent X skyriaus 
lygio ir rengiasi įstoti į universitetą (Bloor C.I. — pirma
dienio ir trečiadienio vakarais).

SPECIALIOS KLASĖS vietiniams ir kituose kraštuose gimusiems 
studentams, kurie kalba angliškai, bet dar yra reikalingi la
vinimosi skaityme, rašyme, skiemenavime ir aritmetikoje 
I—IV skyrių lygyje (Bloor C.I.—antradienį ir ketvirtadienį. 
Parkway Vocational School — pirmadienį ir trečiadienį).

PROGRAMA

Anglų kalbos pagrindai—palaipsniniai kursai naujiesiems kanadie
čiams išmokti kalbėti ir rašyti angliškai; dabarties klausimai; pilie
tybės informacijos; Kanada ir jos žmonės; grupinės diskusijos; 
iliustracinės priemonės; grupės įvairaus išsilavinimo asmenims.
Smulkesnės informacijos gaunamos iš minėtų mokyklų vakarais nuo 
rugsėjo 18 dienos.

GRAHAM M. GORE 
Director of Education

WILLIAM P. ROSS
Chairman



Tai buvo prieš 20 metų. Gausus jaunų tautiečių būrys, pasiekęs Kanadą ir perėjęs per jos miškus bei kasyklas. Dabar daugu
mas jų gyvena gražiai įsikūrę įvairiuose miestuose. Nuotrauka ir graviūra Vyt. P. Maco

Kai melas vadinamas tiesa
‘‘Tiesos” vyr. redaktoriaus 

Genriko Zimano pavaduotojas 
Stasys Laurinaitis, atžymėda
mas sovietų kompartijos sugal
votą tarptautinę žurnalistų so
lidarumo dieną, rugsėjo 8 d. 
laidoje paskelbė ilgą rašinį “Pa
žangos, taikos vardan”, garbi
nantį “pažangiuosius” žurnalis
tus ir jų “demokratinį” balsą:' 
“Kaskart vis labiau jis stoja 
prieš dezinformacija persunktą 
geltonosios spaudos ir melu už
tvindyto eterio balsą. Kiek bur
žuazijos apologetai išeikvojo ra
šalo, kiek jie pasakė gražių žo
džių apie spaudos laisvę, taria
mai esančią buržuazinėse šaly
se, bet sąžiningesni šios spau
dos atstovai kaskart vis dažniau 
pripažįsta, kad tai esama tuščio 
blefo, kuriuo galima maitinti 
pernelyg patiklius žmones ...”

Okupacijoj, žinoma, “geriau”
Didžiausiais kankiniais S. Lau

rinaitis vaizduoja savo idėjos 
draugus Amerikoje: “Mes žino
me, kokiomis sunkiomis sąly
gomis JAV ir kitose kapitalis
tinėse valstybėse tenka dirbti 
pažangiesiems lietuvių žurnalis
tams. Ir šiandien su didžia pa
garba tariame jų vardus, var
dus žmonių, paskyrusių visą sa
vo gyvenimą pažangos ir taikos 
idealams...” Žemiškąjį rojų 
žurnalistams bei jų darbui S' 
Laurinaitis, savaime supranta
ma, randa sovietų okupuotoj 
Lietuvoj: “Tarybų Lietuvos žur
nalistai didžiuojasi, kad jie lais
vai gali stovėti pažangiosios de
mokratinės žurnalistikos rikiuo
tėje, rašyti nuostabųjį pusės am
žiaus jubiliejų pasitinkančio 
naujojo pasaulio metraštį, dirb
ti taikos, pažangos vardan, žmo
nių džiaugsmui.”

Žurnalistikos “pavyzdys”
Nutraukę gerai apmokamo ir 

tik retomis progomis rašančio 
S. Laurinaičio postringavimus, 
žvilgterėkime į jo redaguojamos 
“Tiesos” tą patį numerį, kuria
me jis garbina sovietinės kom
partijos kontroliuojamą “pažan
giąją” žurnalistiką. Pirmąjį pus
lapį “puošia” žurnalistiniu po
žiūriu maratoninio ilgio antraštė 
“Tarybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos ir Vengrijos Liau
dies Respublikos draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitarpio 
pagalbos sutartis”. Jos tekstas, 
J. Kadaro, J. Foko, L. Brežne
vo, A. Kosygino kalbos ir šio 
nereikšmingo įvykio išpūstas 
aprašymas užima pustrečio pus
lapio, nors visas numeris turi tik 
4 skurdžius puslapius. Likusio
je laikraščio dalyje tėra vienas 
žurnalistinio pobūdžio nuotru- 
pinis D. S. rašinys “Dienos ai
dų” skyriuje apie Maskvos “Li- 
teraturnaja Gazeta” įsidėtą P. 
Cvirkos “žemės maitintojos” 
viršelio nuotrauką, netvarką 
Kauno senamiestyje ir parduo
damų obuolių kokybę. Revoliu
cijos muzėjaus skyriaus vedėjui 
A. Matulevičiui, nieko bendro 
neturinčiam su žurnalistika, pa
skirtos net keturios ilgokos skil
tys. kuriose jis liaupsina visą 
amžių Sov. Sąjungai tarnavusį 
ir ten gyvenusi pik. Joną Reliš- 
ki. Rašinys galbūt turėtų šiokią 
tokią žurnalistine vertę, jeigu 
iame būtu pabrėžiamas faktas, 
kad pik. J. Reliškis turbūt yra 
vienintelis augštesnio laipsnio 
lietuviu kilmės karininkas, kurį 
Stalinas kažkodėl užmiršo sušau
dyti. Jis būtų dar įdomesnis, 
jeigu pačiam nik. J. Reliškiui 
būtų buvę leista paaiškinti, kai n 
iam pavvko išvengti "valymų” 
bangos ir egzekucijos.

Taigi, tokia “laisvė”
Paskutini "Tiesos” puslapį 

užbaigia teatrų ir kinų prane

šimai, televizijos programa (ra
dijui neužteko vietos), oro spėji
mas, sporto žinios, Vilniaus uni
versiteto ir Mokslų Akademi
jos biochemijos instituto skel
bimai. Priešpaskutiniame pusla
pyje randame keletą trumpų 
pranešimų, pasaulio įvykių ži
nučių, parankių komunistinei 
propagandai. Tai ir viskas. Taip 
atrodo pagrindinis dienraštis so
vietų okupuotoje Lietuvoje, tu
rįs riet tris redaktorius ir kelio
lika nuolatinių redakcijos tar
nautojų.

Žurnalistai, žinoma, nekalti, 
kad juos iš laikraščio puslapių 
baigia išstumti sovietinės kom
partijos propaganda, mašininkių 
perrašytos plepėti mėgstančių 
vadų kalbos, niekam neįdomių 
ir nereikšmingų sutarčių Mask
vą garbinantys paragrafai. Kal
tė tenka laikraštį ir žurnalistiką

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS J. KAIRYS

SOVIETINĖS IMPERIJOS PAŠONĖJE
Jau trys ketvirtadaliai metų, 

kai koaliciją V. Vokietijoje su
daro krikščioniškos partijos su 
socialdemokratais. Pastarieji įė
jo į ją pirmą kartą. Visą laiką 
jie buvo opozicijoje. Todėl ir 
nenuostabu, jei visuomenėje pa
sitaiko abejojimų dėl šitokios 
koalicijos stiprumo bei sklandu
mo valstybiniame darbe. Tai pa
rodo ir neseniai įvykęs kancle
rio pasitarimas su koaliciją su
darančių partijų vadais. Kalbė
tasi apie vidaus' ir užsienio rei
kalus, kurių yra daug, bet pa
žiūros į jų sprendimą nėra vie
nodos ne tik tarp pavienių koa
liciją sudarančių partijų, bet ir 
tos pačios partijos narių tarpe. 
Iš vidaus reikalų paminėtini vy
riausybės parengtas planas fi
nansų tvarkymui, išimtinės pa
dėties įstatymas ir kt., o iš už
sienio reikalų svarbiausia yra 
dabartinės vyriausybės pradėto
ji politika komunistinių kraštų 
atžvilgiu.

Iš vidaus reikalų šiuo metu 
svarbiausias finansų tvarkymo 
klausimas. Valstybės biudžetas 
turi didelį deficitą. Didžiausia 
pramonės šaka — automobilių 
gamyba, anksčiau davusi didelių 
pajamų valstybei, šiuo metu yra 
sumažėjusi 25%. Sumažėjo ga
myba ir kažkuriose kitose pra
monės šakose, nors ir daroma 
pastangų sulaikyti smukimą. To
kia padėtis verčia vyriausybę iš 
pagrindų pertvarkyti finansus, 
pakeisti bei sudaryti jų naują 
planą ir t.t. Visa tai yra surišta 
su kažkurių naujų mokesčių įve
dimu, su senųjų padidinimu, kai- 
kurių išlaidų sumažinimu ir pan. 
Kalbama apie išlaidų sumažini
mą socialiniams reikalams ir 
krašto apsaugai. Tuo būdu būtų 
paliesta daug milijonų rentinin
kų ir kitaip aprūpinamųjų. Šis 
vyriausybės žygis būtų labai ne
populiarus jų akyse. Nuo tokio 
nepopuliarumo nebūtų išskirti ir 
socialdemokratai, kurie visą lai
ką norėjo būti silpnesniųjų už
tarėjais. Todėl galimas dalykas, 
kad ši išlaidų sritis, kai ji pri
eis iki svarstymo parlamente, su
kels daug sunkumo koalicijai, 
nes nė viena partija nenorės nu
teikti prieš save tokio didelio 
skaičiaus rinkikų.

Išlaidų mažinimas krašto ap
saugos reikalams kelia didelį 
nerimą. Vyriausybė projektavo 
sumažinti karines pajėgas 
60.000 karių. Kadangi V. Vo
kietijos kariuomenė nesiekia net 
pusės milijono, tai toks sumaži
nimas dar susilonintu krašto 
gynyba. Tiesa. V. Vokietijoj yra 
Britanijos, JAV ir kitų kraštų 

žlugdantiems redaktoriams — 
G. Zimanui, S. Laurinaičiui ir S. 
Bistrickui, neišdrįsusiems pasi
tenkinti ilgų kalbų trumpomis 
santraukomis. Taip pasielgti 
jiems, matyt, neleidžia didžioji 
spaudos “laisvė” Sovietų Sąjun
goje.

“Tiesoje” nėra tiesos
S. Laurinaitis Vakarų pasau

lio spaudai prikišo dezinforma
ciją, pastangas klaidinti skaity
tojus, tuo pačiu, žinoma, įtaigo
damas, kad “Tiesa” skelbia tik 
tiesą. Į šį klausimą geriausią 
atsaką duoda Janošo Kadaro 
sieksninės kalbos ištrauka: “... 
Tarybų Sąjunga, kuri daugiau 
kaip prieš 22 metus išvadavo 
mūsų liaudį, 1956 metais, kai 
vidaus ir užsienio priešai norė
jo pasmaugti Vengrijos Liau
dies Respubliką, mūsų paršymu 
ir mūsų sutarties pagrindu kaip 

dalinių, bet jų vyriausybės ža
da irgi atitraukti savo karių 
apie 40.000. Gi V. Vokietijos sie
na vien su sovietine zona yra ke
liolikos šimtų kilometrų ilgumo. 
Be to, ji siekia ir Čekoslovakiją. 
Todėl gynybos klausimas yra la
bai aktualus ir jam turėtų būti 
skirta daugiausia dėmesio. Tie
sa, po kanclerio apsilankymo 
pas JAV prezidentą kalbama, 
kad sumažinimas palies tik apie 
19.000 karių. Tikrovėje turėtų 
būti planuojamas kariuomenės 
padidinimas ir geresnis jos ap
ginklavimas.

Išimtinės padėties įstatymo 
V. Vokietija dar neturi, nors jo 
projektas yra seniai paruoštas. 
Prieš tokį įstatymą seniau bu
vo pasisakę socialdemokratai, 
prokomunistai su komunistais 
bei pastarųjų suklaidintieji. Da
bar socialdemokratai pasisako 
už jį, bet jo projektas jau tiek 
pakeistas, kad vargu ar bus 
veiksmingas.

Užsienio politikoje, o ypač ko
munistinių kraštų atžvilgiu, da
bartinė vyriausybė nuo pat sa
vo pradžios rodė ir teberodo di
delį lankstumą, bet jos pastan
gos neatnešė didelio pasisekimo. 
Be Rumunijos, su kuria už
megzti diplomatiniai ryšiai, to
liau beveik niekur nepasistū- 
mėta, nors pradžioje ir daug kur 
tikėtasi, čia skersai kelio su sa
vo “niet” atsistojo Maskva. Pa
sirodo, galvojant apie užmezgi
mą ryšių su komunistiniais kraš
tais, o ypač su Maskvos sateli
tais, pirmoje eilėje reikia gauti 
pastarosios sutikimą, kuris bus 
duotas tik tada, kai visa tai bus 
naudinga Kremliaus interesams. 
Atrodo, šitai tiesai pradeda kiek 
daugiau tikėti ir V. Vokietijos 
politikai. Jie kalba apie atitin
kamus pasikalbėjimus su Mask
va, nors pastaroji viešai nero
do didelio susidomėjimo tokiais 
susitikimais. Kaip praktika rodo, 
jai laikas neša laimėjimus. Be 
to, ji žino, kad nei V. Vokieti
ja, nei Europa nuo jos nepabėgs, 
šiuo metu Kremliui svarbiausia 
žlugdyti JAV-es morališkai ir 
ekonomiškai. Sumurkdžius jas, 
pasaulyje liks vien Maskva su 
Pekingu. Bet pastarasis, kol Ki
nijoje vyksta naminė suirutė, 
negali būti veiksmingas pasauli
nėje arenoje.

Taigi, kancleris turėjo ap
tarti minėtus klausimus su koa
licijoje dalyvaujančiu partijų va
dais ir, galimas dalykas, bendrą 
laikysena dėl ju tiek vyriausy
bėje, tiek ir parlamente, kai jie 
Kvc viešai svarstomi ir balsuo
jami.

tikra bičiulė suteikė mums ne
savanaudišką ir pasiaukojamą 
internacionalistinę pagalbą. Ta
rybų Sąjunga ir šiandien efekty
viai padeda ginti mūsų šalies su
verenumą, mūsų nacijos nepri
klausomybę, mūsų tautos taiką. 
Vengrų tauta nuolat dėkingai ir 
su pagarba mini tarybinius did
vyrius, dukart praliejusius krau
ją dėl jos laisvės...” Jeigu 
“Tiesa” šitaip supranta tiesą, ar 
negeriau jai būtu vadintis “Me
lu”? V. Kst.

AR GALITE GAUTIOMSIP
DRAUDOS PARAMĄ?

Sveikatos drauda jums gali kainuoti mažiau nei manote
Jei neturite jokios medicininės pagalbos draudos dėlto, kad jaučiatės esą 
nepajėgūs mokėti įnašus, galite įsirašyti į Ontario Medical Insurance 
Plan, nes OMSIP padeda sumokėti įnašus tiems asmenims, kurie gyveno 
Ontario provincijoj 12 ar daugiau mėnesių iš eilės, pagal apmokestina
mas pajamas.

Kas yra draudos parama?
Draudos parama (premium assistance) OMSIP vadina sumažintus drau
dos įnašus, kuriuos jūs mokate mažomis sumomis kas trys mėnesiai, arba 
tam tikrais atvejais pilną įnašų apmokėjimą iš Ontario valdžios iždo.

Kaip nustatyti, ar galite pasinaudoti parama?
Draudos parama yra nustatoma pagal jūsų apmokestinamas pajamas, gau
tas per praėjusius metus, kurie pasibaigė gruodžio 31 d. Patikrinkite savo 
praėjusių metų pareiškime paragrafą "Taxable Income" (tai suma, gauta 
atėmus visas atskaitas už žmoną, išlaikomus asmenis, dovanas labdarai 
ir t. t.).

Galite gauti paramą, jei esate:
a. viengungis, kurio apmokestinama pajamų suma buvo $500 ar mažiau;
jo OMSIP įnašas bus $7.50 kas trys mėnesiai;
b. vedusių pora, kurių sudėtinė apmokestinamų pajamų suma buvo $1000
ar mažiau; jų OMSIP įnašas bus $15.00 kas trys mėnesiai;
c. šeima, kurios bendra apmokestinamų pajamų suma buvo $1.300 ar ma
žiau; jos OMSIP įnašas bus $15.00 kas trys mėnesiai.
Jeigu praėjusiais metais neturėjote jokių apmokestinamų pajamų, jūsų 
OMSIP mokestis gali būti sumokėtas Ontario vyriausybės.

Kada prašyti paramos?
Galite prašyti draudos paramos įsirašydami į OMSIP arba metinio atnau
jinimo proga. Draudos parama nėra automatiškai atnaujinama. Net ir 
tuo atveju, jei neturite apmokestinamų pajamų, reikia kasmet atnaujinti 
prašymą, kai gaunate vardinį prašymo blanką bei atnaujinimo formą, ku
ri yra siunčiama kiekvienam įsirašiusiam asmeniui prieš atnaujinimo datą 
liepos mėnesyje.
Taigi, jei neturite jokios sveikatos draudos dėl savo finansinio nepajėgu
mo, manydami, kad nepajėgsite mokėti įnašų, gaukite prašymų blankus 
betkuriame banke arba OMSIP įstaigoj 135 St. Clair Avenue West, To
ronto 7. Nemokama brošiūra "Premium Assistance" gaunama OMSIP 
įstaigoje.

OMSIP PADEDA JUMS APMOKĖTI GYDYTOJŲ SĄSKAITAS...

OMSIP APMOKA 90% IŠLAIDŲ PAGAL OMĄ TARIFĄ.

lOMSIpJ

© SfiAl inOJAI PASISAKO
ŽIUPSNELIS SMĖLIO IS 

WASAGOS
Sugrįžus iš ateitininkų stovyklos, 

kol naujai įgytas patyrimas ir įspū
džiai tebėra gyvi atmintyje, norisi 
pasidalint su skaitytojais.

Sunku būtų pasakyti, kuriems 
stovyklautojams daugiau naudos: 
jaunimui ar tėvams, ten dirbu
siems? Iš šalies pasiklausius triukš
mingų programų prie laužo ir kone 
“verksmingų” atsisveikinimų išsi- 
skirstant, atrodo turėjo smagaus 
poilsio abi grupės (tik skirtingo po
būdžio).

Atsisveikinom, bet beveik visi grį
žom į tą patį Torontą, kuriam pri
klausome jau beveik pora desėtkų 
metų. Gal tikrai nebus progos susi
tikti iki sekančios vasaros? Bet kodėl 
taip yra? Kodėl mes pražūstame 
mieste ir nesistengiame vienas kito 
surasti? Kas žino, kur kaltė — per- 
mažas prisirišimas prie savų tautie
čių ar perskubus šio krašto gyveni
mo tempas, prie kurio mums vis 
dar sunku prisitaikyti, nepraradus • 
savo lietuviškų savybių.

Kaip ten bebūtų, reikia sakyti 
ačiū Dievui už gerą orą, o mūsų or
ganizacijų bei parapijų vadovybėms 
už stovyklų suorganizavimą. Sunku 
įsivaizduoti, ką vaikai veiktų be jų. 
Palyginti, stovyklos mokestis taip pat 
nedidelis, taip kad ir neturtingie- 
siams prieinamas. Nedaugelis iš et
ninių grupių gali parūpinti tokią 
“prabangą” savo prieaugliui.

Šia proga tebūnie man leista pa
siūlyti ir keletą patobulinimų, kad 
ateityje būtų lengviau šeimininkėms 
virtuvėje. Pvz. krito į akis virimo 
plytos. Kaip nemalonu buvo, kai py
ragą bei kugelį reikėjo padėti ant 
stalo su geru suodžių “puspadžiu”. 
Ne pro šalį būtų ir didelis puodas 
bulvėms su kranu apačioje, kad ne
reiktų kilnoti nusunkiant. Be to, ga
lėtume prijungti ilgą guminį vamzdį 
nuo krano ir pripildyti puodus ant 
ugnies esančius (panašiai kaip skal
bimo mašinas!). Pieno ir vandens 

statinėms vežioti galėtų būti dviratis 
(kaip krautuvės turi sunkias dėžes 
kilnoti) ir t.t.

Aišku, tam inventoriui įsigyti, rei
kia lėšų. Jei mano mintis būtų pri
imtina, siūlyčiau stovyklautojų tė
vams ir rengėjams suorganizuot po
būvį. Programą galėtų atlikti sto
vyklautojai. Patobulinus virtuvės 
darbą, šeimininkių veidai švytės la
biau ir džiugins jaunuosius bei se
nuosius stovyklautojus. N. K.

“SOVIETINIS GENOCIDAS 
LIETUVOJE”

Jau bent keliuose laikraščiuose 
pasisakyta apie Lietuvos Tyrimo Ins
titutą. “Draugas” nr. 181/67 laiškų 
skyriuje įdėjo straipsnelį, kurį pasi
rašė J. Pietietis. Jis rašo: “Spaudo
je paskelbtas Lietuvos Tyrimo Insti
tuto atsišaukimas rinkti medžiagą 
apie Lietuvos gyventojų naikinimus 
nuo 1940 metų birželio 15 d. iki 
dabar yra visuotinai visų pažiūrų lie
tuvių remtinas.” Prie to norėčiau pa
stebėti, kad apie bolševikų nukan
kintus, kalintus ir pan., prieš apie 
10 metų per visą spaudą buvo skelb
ta, kad tokį veikalą imasi redaguo
ti vienas asmuo, bene J. Rimašaus- 
kas, jei prisimenu...

Taip, buvo atsiradusi Lietuvių 
Buv. Politinių Kalinių Sąjunga Či
kagoje. Ji išsiuntinėjo laišką, kurio 
tekstą pateikiu ištisai:

“Lietuvių Buv. Politinių Kalinių 
Sąjunga Chicagoje

Chicago, 1955 m. birželio mėnuo 
G. T.

Lietuvos okupacijos 15-kos metų 
sukaktuvių proga, Lietuvių Buv. Po
litinių Kalinių Sąjunga Chicagoje 
imasi didelio darbo. Ji leidžia Jono 
Rimašausko paruoštą knygą “Sovie
tinis genocidas Lietuvoje”.

Tai daugiau kaip 500 psl. darbas, 
kuriame įvardinama arti 5000 asme
nų ir patiekiama 200 dokumentų ir 
dokumentinių foto nuotraukų. Tai 
pirmosios bolševikų okupacijos Lie
tuvoje genocidinė enciklopedija.

Kadangi tokios knygos išleidimas 
(kietais viršeliais) kainuoja apie 
7000 dol. ir Sąjunga nėra pajėgi sa
vo turimomis lėšomis jos išleisti, 
prašo Jus tapti knygos prenumerato
riumi. Paprasta prenumerata kainuo
ja 5 dol. ir garbės — 10 dol. ir dau
giau. Leidinį perkant pas platintojus 
kainuos 7 dol. Jei nesusidarys rim
tesnių kliūčių knyga pasirodys š.m. 
rugsėjo-spalio mėn. Knygai specialų 
įvadą paruošė Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Leonardas Šimu
tis.

Padėkite mums pastatyti amžiną 
paminklą komunizmo aukoms! Iš
ryškinkime Lietuvos okupantų geno
cidinius darbus. Gautas pelnas bus 
skiriamas antikomunistinei akcijai. 
Panašus darbas yra numatomas iš
leisti ir anglų kalba. Užsakymus ir 
pinigus siųsti LBPK S-gos Chicago
je iždininkui šiuo adresu: Mr. Juo
zas žičkus, 6357 So. Albany, Chica
go, 29 Ill. Jungiame dvi prenumera
tos korteles. Viena Jums, o antroji 
Jūsų kaimynui.

Laukiame Jūsų palankaus atsilie
pimo.

Lietuvių Buv. Politinių Kalinių 
Sąjungos Chicagoje valdyba”

Taip, mano nuomone ji buvo rem
tina ir ilgai nelaukęs užpildžiau vie
ną prenumeratos kortelę; su pridė
tais $5.00 pasiunčiau, kaip laiške 
buvo nurodyta, Juozo Žičkaus ad
resu. Po to nei apie knygą, nei apįe 
surinktus pinigus — nė “šnipšt”. No
rėdamas žinoti apie knygą ir pasiųstą 
prenumeratą, kreipiausi laiškais į J. 
Žičkų. Pirmą laišką parašiau 1958 
m. birželio 20 d., antrą 1958 m. lie
pos 22 d. ir trečią 1958 rugpjūčio 
25 d., bet J. Žičkus nė į vieną laiš
ką nesiteikė atsakyti. Manau, kad 
1955 m. buvo daug kitų asmenų, ku
rie pasiuntė daugiau kaip penkinę. 
Iždininkas J. Žičkus neatsakė į laiš
kus ir negirdėjau, kad per spaudą 
būtų paaiškinęs, kiek ir kokioj prie
žiūroj yra surinktieji pinigai? Nors 
jau gana pavėluotai, bet vistiek tuo 
reikalu gal teiksis paaiškinti 1955 
m. įsikūrusi LBPK S-gos Chicagoje 
Valdyba.

J. B-as
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Daug nesuklystant galima sa
kyti, kad Antano Tamošaičio 
kūryba nepaprasta vienoje plot
mėje, paprasta, net perdaug pa
prasta — kitoje. Čia ir glūdi vie
na genialumui pasiekti paslap
čių. Nepaprasta todėl, kad Ta
mošaitis neplaukia laiko srovė
je ir nepakliūva nei į nusistovė
jusias, nei į laikines taisyklių 
pinkles. Jis yra originalus išsi
reiškimo forma. Jo kalba savita, 
bet lengvai suprantama, nes ji 
yra paprasta. Taip kalbėjo lietu
vis sodietis, kai jis kūrė, galbūt 
nesąmoningai, tai, ką mes šian
dien vadiname liaudies menu.

Tamošaičio kūrybai didelės 
Įtakos turėjo, gal net ir pagrin
dą sudarė jo glaudus ryšys su 
kaimo buitimi bei lietuviška 
gamta vaikystėje. Tie, kuriems 
pažįstamas Marc Chagall, čia 
pamatys savotišką paralelę. Va
žinėjimas po visą Lietuvą, ren
kant Kultūros Muzėjui senuo-

Atidarant dail. A. Tamošaičio paveikslų parodą Toronto universi
teto Hart House meno galerijoj: kalba prof. C. H. Hendry

Didysis Rambyno kovotojas Jankus
Perskaičius monografiją apie Mažosios Lietuvos patriarchą Martyną Jankų

Šitoje beveik 400 puslapių 
knygoje aptariamas visas Pat
riarcho ankstyvesnių ir vėlyves
nių metų gyvenimas, kiek jis 
yra žinomas dabartinėje emigra
cijoje, nes Jankų ūkis Bitėnuo
se karo pabaigoje buvo visai su
naikintas. Su juo dingo ir ve- 
lionies archyvas, senų leidinių 
bei raštų biblioteka.

Susitiko Sauerveiną
Knygoje randame skyrių “Bi

tėnai ir Jankų Merčius”, kur 
aptariama jo jaunystė, ūkis ir 
visa Jankų šeima. Čia sužino
me, kad jau pirmojo pasaulinio 
karo metu visa Jankų šeima bu
vo deportuota į Rusiją, kur mi
rė Patriarcho tėvas ir jauniau
sias sūnus Endrius. Būdamas 
Rusijoje, M. Jankus dalyvavo 
1917 m. Petrapilio lietuvių sei
me ir jame pareiškė Mažosios 
Lietuvos norą susijungti su Di
džiąja Lietuva.

Sekančiuose skyriuose apra
šomas M. Jankus kaip Mažosios 
Lietuvos kultūros darbo organi
zatorius, kur jis 1878 m. Įsru- 
tėje susipažįsta su pagarsėjusiu 
kovotoju už skriaudžiamas ma
žas tautas dr. Jurgiu Sauervei- 
nu-Girėnu, su kuriuo jis tarėsi 
dėl lietuvių teisių apsaugos. 
Pastarasis pradėjo kalbėti apie 
Didžiosios Lietuvos išlaisvini

LITHUANIANS IN CANADA
Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lie

tuvius anglų kalba. Leidėjas — Kanados Lietuvių Bend
ruomenė.

Knygoje rasite žinias iš įvairių Kanados lietuvių gyve
nimo sričių: religinės, kultūrinės, organizacinės, ekonomi
nės, politinės, švietimo. Joje bus ir įžanginis skyrius, nu- 
šviečiąs Lietuvos praeitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys bus apie 350 psl., enciklopedijos formato, su 
daugeliu informacijų, labai tinkamas ne tik pačiam pasi
skaityti, bet ir kitataučiams dovanoti.

Knygą redaguoja redakcinė komisija: kun. dr. Pr. 
Gaida, dr. J. Sungaila, Stp. Kairys, J. Kardelis, dr. J. Pu
rinas, A. Rinkūnas.

Bendradarbių tarpe yra: dr. J. Kaškelis, K. Baronas, 
dr. A. Kulpavičius, dr. H. Nagys, Pr. Naujokaitis, G. 
Breichmanienė, dail. Tel. Valius, inž. B. Baranauskas, J. 
Karka, Ed. Miliauskas, L. Tamošauskas, dr. M. Ramūnienė, 
kun. Alg. Žilinskas, A. Gurevičius ir kiti.

Knygos pagrindinis mecenatas yra Kanados šimtme
čio Komisija. Be to, jau yra keli lietuviai mecenatai. Kny
gos kaina, užsisakant iš anksto, yra $6.00, garbės prenu
merata — $25.00, rėmėjo prenumerata — $100.00. Mece
nato mažiausia auka $500.00.

Knyga jau surinkta ir išeina iš spaudos šių metų gale.
Kviečiame visus tautiečius ši leidinį nedelsiant užsisa

kyti ir atsiųsti pinigus atkarpoje nurodytu adresu.
Kanados šimtmečio Lietuvių Leidinio 

Administracinė Komisija

KANADOS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ LEIDINIO 
ADMINISTRACINEI KOMISIJAI

941 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 3, ONT.
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Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

Miestas, zona ir provincija
siunčiu čekiu □ perlaida □ ir $ ...z. aukoju.

VYTAUTAS PETRULIS

sius liaudies meno išdirbinius, 
sudarė retą progą gerai pažinti 
savo kraštą, patirti ne tik kaip 
kuria, bet ir kaip protauja kai
mo audėja ar dievdirbys. Visa 
tai domino jauną Tamošaitį. Jis 
studijavo spalvų derinius, for
mą, simbolius bei tradicijas 
liaudies kūryboje. Kažin, ar kas 
kitas turėjo geresnes sąlygas su
prasti lietuvio kaimiečio dva
siai, lyginant'juos vieną su kitu 
net tolimiausiame Lietuvos už
kampyje.

Ši patirtis, be abejonės, pa
dėjo išsivystyti Tamošaičio iš
sireiškimo būdui, kurį matome 
šioje jo darbų parodoje Toron
to universiteto meno galerijoje. 
Čia vyrauja geometrinis spalvo
tų plotų išdėstymas, atskirtas 
stora tarsi spygliuota linija, ap
supta juodu šešėliu. Nejieško- 
ma trečiosios dimensijos arba 

DR. M. ANYSAS Klaipėdos sukilime
mą, sakydamas: “Dirbkite, pasi
rodykite, kad jūs esate gyya 
tauta. Dirbkite daugiau politiš
kai, eikite i viešumą.” Šitie Sau- 
erveino žodžiai M. Jankų paska
tino imtis organizuoto lietuvybės 
darbo.

“Aušros” šulas
1883 m. išleidžiamas pirmas 

“Aušros” numeris. Tuo būdu M. 
Jankus tapo vienu svarbiausių 
lietuviškos spaudos kūrėju. T<> 
liau seka ilgokas prof. Vaclovo 
Biržiškos straipsnis apie “Auš
rą”, kuris skaitytoją supažindi
na su anų laikų veikėjais bei 
sunkumais. Taipgi yra įvairių 
senųjų veikėjų pasisakymai apie 
“Aušrą” ir Martyno Jankaus 
veiklą. Iš jų matome, kad M. 
Jankus yra žymus Mažosios Lie
tuvos tautiečių žadintojas, vi
suomenės darbininkas ir lietu
viškos draudžiamos literatūros 
spausdintojas bei platintojas.

Prof. Ig. Jonynas ilgame 
straipsnyje rašo apie Mažąją 
Lietuvą istorijos šviesoje, kur 
stambiais bruožais aptariamas 
senprūsiškų kraštų likimas nuo 
vokiečių riterių ordino laikų iki 
pirmojo pasaulinio karo, kai 
stipri germanizacijos banga už
liejo visus lietuvių gyvenamus 
plotus.

Leidinio administracinės ko
misijos iždininkas yra A. J. 
Viskontas, todėl čekius arba 
perlaidas rašykite jo vardu.

Parašas ' 

gilumos iliuzijos, tai paliekant 
žiūrovo vaizduotei. Tokių formų 
kombinacija sudaro turinį, kuris 
jokiu būdu nėra reprezentaci
nis, bet, geriau pasakius, min
ties išraiška. Jeigu turinys bū
tų vaizdinis ir pilnas, tai žiūro
nas gautų tik tai, kas aiškiai 
parodyta, būtent, lėkštą kokį 
nors gyvenimo fragmentą. Ta
čiau Tamošaičiui svarbu dalin
tis su žiūrovu tuo, ko neįmano
ma tiesiogiai perkelti ant dro
bės — emociniu išgyvenimu.

Nostalgijos momentas daly
vauja beveik kiekviename Ta
mošaičio darbe: štai bažnytkai
mio varpinė, šalia jos nei iš šio, 
nei iš to kiūkso sena klėtis . . . 
Nieko specifinio, bet nevienas 
čia pajuto savo tėviškę. Tamo
šaičio paveikslas sudaro akstiną 
svajonei, tokiu būdu Įtraukda
mas žiūrovą jame asmeniškai 
dalyvauti. Bendrai, žiūrovas pa
tiria tiek, kiek jam leidžia jo 
pajėgumas ir pasiruošimas. Tai
gi, nemanykim, kad pilnas emo
cinis Įsijungimas meno kūrinio 
vertinimo procese yra automa
tinis. Svetimtaučiui ar šiaip jau 
svetur gimusiam ir užaugusiam 
parodos lankytojui Tamošaičio 
kūryba gali turėti kitokią reikš
mę, nes juk vaizduotė yra be 
ribų. Aplamai, Tamošaičio tapy
ba — mįslinga. Kartais net ir 
pats autorius savo darbe atran
da ši tą pirmą kartą ...

Neminint M. K. Čiurlionio, 
vargu ar atsirastų kitas meni
ninkas, kurio pagrindinė tema
tika beveik be išimties būtų tau
tosaka, legendos, padavimai, 
tautos praeitis, kaimas. Tamo
šaitis, semdamas įkvėpimą iš 
šio turtingo aruodo, savitu brai
žu sukūrė tai, ką mes matėm 
ir kuo gyvenom Toronto uni
versitete parodos metu.

Pirmojo pasaulinio karo pa
baiga Mažąją Lietuvą, arba tiks
liau sakant Klaipėdos kraštą, 
iškėlė į pasaulinę plotmę. Ver
salio taikos sutartis atskyrė 
Klaipėdos kraštą nuo Vokieti
jos, bet nepriskyrė prie Lietu
vos. Pretenzijų į jį reiškė ir Len
kija, kuri per Klaipėdą norėjo 
paimti Lietuvą į politines rep
les. Buvo norima sudaryti “frei- 
štatą” karą laimėjusių sąjungi
ninkų kontrolėje. Tokios ten
dencijos jaudino lietuvius ir 
juos skatino imtis atitinkamų 
priemonių.

Viso Mažosios Lietuvos lietu
vių sąjūdžio priekyje atsistojo 
prityręs ir užgrūdintas kovų ve
teranas Martynas Jankus. Jau 
1923 m. sausio 9 d. Šilutėje bu
vo sudarytas Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Vyriausias Komite
tas, kurio pirmininku buvo iš
rinktas pats M. Jankus. Tą pa
čią dieną komitetui davus ženk
lą, prasidėjo Klaipėdos krašto 
lietuvių ginkluotas sukilimas, 
kurio dalyviai sausio 15 užėmė 
Klaipėdos miestą. Sausio 19 d. 
Šilutėje susirinko Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo komitetų sei
mas ir nutarė išvaduotą Klaipė
dos kraštą prijungti prie Lie
tuvos respublikos, šiam seimui 
pirmininkavo M. Jankus. Visa 
reikalo eiga smulkiai atpasako
ta kalbamoje knygoje. Po ilgų 
derybų, rašytų memorandumų ir 
kelionių i Paryžių, tik 1924 m. 
gegužės 8 d. Paryžiuje buvo pa
sirašyta Klaipėdos krašto kon
vencija bei statutas ir tuo baig
ta kova tarptautinėje arenoje 
dėl Klaipėdos krašto galutinio 
pripažinimo Lietuvai. M. Jan
kus, kaip Mažosios Lietuvos lie
tuvių delegatas, aktyviai daly
vavo Paryžiaus derybose, kelda
mas Klaipėdos krašto lietuvių 
interesus ir t.t. Jo vaidmuo tose 
derybose buvo svarus.

Rambyno idilija
Po visų kovų ir galutinio abie

jų kraštų sujungimo į vieną 
valstybini vienetą prasidėjo 
Rambyno ir Bitėnų idilija. Kny
goje rašoma apie Rambyno vai
dilutę Elzę Jankutę, patriarcho 
dukrą, kuri visą laiką gyvenda
ma Bitėnuose, taip sakant, kū
reno Rambyno amžinąją ugnį. 
Kasmet buvo švenčiamos dide
lio masto Joninės ant Rambyno 
kalno ir patriarcho ūkyje. Ram- 
byną lankė kariai, šauliai, skau
tai ir kitos organizacijos. Apra
šomos Įspūdingos Rambyno iš
kilmės 1938 m. birželio 18 d., 
kur tūkstantinės minios akivaiz
doje pravedama Įspūdinga pro
grama su dainomis ir vaidini
mais, kur pats patriarchas, kaip 
senovės vaidila, uždegė aukuro 
tradicinę ugnį ir laužą.

Vienų Joniniu metu ant Ram
byno kalno. Lietuvos nepriklau
somybės laikais, tuometinis Tau
tu Sąjungos vicepirmininkas ja
ponas Sigimura prie degančio 
aukuro prisiekė senam lietuvių 
dievui Perkūnui, esą jis užtars 
Lietuvos reikalus Tautų Sąjun
goje, kad Vilnius būtų grąžin
tas Lietuvai. (Bus daugiau)

Dail. A. Tamošaitis, kurio darbų paroda surengta Toronto 
universiteto Hart House meno galerijoje Nuotr. V. Petrulio

__ Didelio fabriko mažas žmogus
KAZYS MILERIS

Viešpatie, nešauk savo tarno i teismą, nes nė vienas gyvas nėra
teisus tavo akyse. Iš 142 Dovydo psalmės

nieką, nes laimės ištekliai vis 
būdavo išdalinti kitiems. Juk 
man dar vaikui buvo pasiūtas 
laidotuvių drabužis. Prie Elbės, 
paskelbus* karo paliaubas, dar 
paskutinė iššauta kulka perėjo 
per mano petį. Kodėl taip bū
davo, kad man atskubėjus į sto
tį, traukiniai visada būdavo tik 
ką išėję; jei kur buvo kas dali
nama, mano eilei priėjus, visa
da pritrūkdavo ... Prisipažįstu, 
kad ir aš begyvendamas žemėje 
nusidėjau. Atsimenu, kaip pa
leistas iš Belgijos karo nelais
vės penktadienį nurijau religin
go amerikiečio numestą mėsos 
gabalą. Ar tai nebuvo pavydas, 
kai kitų geras gyvenimas man 
kėlė liūdėsi, ir aš traukiausi nuo 
tų, kurie žemėje gyveno turte 
bei linksmybėse... Ir dar vie
na nuodėmė — žymaus meninin
ko besišypsančios moters pa
veikslas man vis primindavo 
praeities dienas, apie kurias tu
rėjau būti seniai užmiršęs ...

žemėje žmonės iškreipė tei
sybės vardą taip, kad aš nebe
žinau tikrosios jos prasmės. Ar 
bus kaltinamas savižudyste Lie
tuvos miškų partizanas, kuris 
beviltiškoje padėtyje ir nenorė
damas būti atpažintas dėjo savo 
galvą ant sprogstančios grana
tos? Kaip su inkvizicijos laikų 
budeliais, kurie Dievo vardu lau
žė nekaltųjų kaulus?

Minia iškilmingai slenka pa
mažu. Aš prarandu kantrybę no
rėdamas kuo greičiau pamatyti 
Augščiausio Teisėjo veidą. Ar 
jau tikrai jis toks ramus ir pil
nas gailestingumo, kaip rodo pa
veikslas mano maldaknygėj? Pa
spaudžiu greičiau nekreipdamas 
dėmesio į tuos, kurie akimis 
drąsiai sutinka Viešpaties žvilgs 
nį. Ir išvystu Teisėją su visa 
savo dangiška palyda. Net ir lat
rą nukryžiuotąjį matau atsirė
mus} Į balto marmuro koloną. 
Mane pamatęs jis mirktelėja ir 
parodo, kad aš galiu dar arčiau 
slinktis. Gal niekas taip lengvai 
nepateko i dangų kaip jis: tik 
laiku ištaręs gerą žodi... Akys 
nukrypsta i angelus, kurie, nors 
visi apipilti šviesybės, tačiau ma
tau, kad jie išskirstyti grupė
mis ir kiekviena jų turi skirtin
gus suolus ir skirtingą drabužį. 
Nesuprantama, kaip čia, tarp 
pačių iškilmingiausių, pateko 
nudėvėto rudo apdaro vienuolis 
šv. Pranas iš Asyžiaus. Matosi, 
kad kiti nelabai norėtų čia jo su 
savo iš alksnio išdrožta švilpy
ne ir aplink skraidančiais lau
kiniais paukščiais.

Dabar aš jau žinau, ką sakysiu 
prie Didžiojo Teisėjo sosto:

— Aš atėjau čia tikėdamasis, 
kad pas Tave. Viešpatie, nebus 
nei šviesesnio, nei gražesnio, 
nei garbingesnio, kad jau čia pa
sidarysime visi lygūs ir vienodi 
tavo meilės vaikai, kurie susika
binę rankomis vaikštinėsime 
dangaus sodais, giedodami 
džiaugsmo ir meilės himnus. Ar 
Tau niekas nepasakė paslapties, 
kodėl žemėje žmogus žmogui 
dažnai pasidaro plėšrus vilkas? 
Nejaugi danguje ... kaip ir ant 
žemės...?

Staiga ūžtelėja žmonės, pasi
juntu stumiamas iš suolo, min
domas tako susikimšime ir paga
liau numestas nuo paskutinio 
laipto. O čia mirguliuoja mies
to šviesos, dusina pralekiančiu 
mašinų ūžimas ir kažkur klvkia 
garsiai paleistas radiias. Visur 
baisus skubėjimas, skubėjimas 
gyventi, o skubančiam nėra lai
ko galvoti apie paskutinį teis
mą...

Bažnyčia pilna vargonų muzi
kos, “Graudžių verksmų” ir gi
lių atodūsių. Smilkalų dūmai 
kyla į viršų ir slepiasi* kvadra
tais išmargintuose bažnyčios 
skliautuose. Nuo lubų visus ste
bi su neskustais veidais dvylika 
Nazareto ežero žvejų. Pelikanas, 
prasidraskęs krūtinę* krauju gir
do savo vaikus. Ten ir daugiau 
visokių ženklų, bet aš jų pras
mės nežinau. Didžiajame altoriu
je — Aušros Vartų Dievo Mo
tina, palinkusi nuo sunkaus auk
sinio apsiausto ir spinduliais žė
rinčios karūnos. Ji susirūpinusi 
žiūri, kur klaupsis Fatimos vai
kai, kai čia nėra žolės, o vien 
tik raudonas kilimas. Mano 
žvilgsnis pagauna i mane įbestą 
giliai žvelgiančią akį, Dievo Ap
vaizdos akį. Ji turėtų į visus žiū
rėti ir visus stebėti, bet šian
dien ji žiūri tik į mane. Negaliu 
ištrūkti iš to mane veriančio žiū
rėjimo ir sakau:

— Viešpatie, kodėl čia aš? 
Nejaugi aš blogesnis kaip kiti? 
Ką blogo galėjau padaryti bū
damas nereikšmingas ir mažas 
Tavo padaras? Gali jau mane, 
Viešpatie, teisti kad ir dabar, 
tik leisk pirma dar pasakyti...

Užmerkiu akis ir išgirstu tri
mitų balsą, šaukianti i Juozapa
to slėni. Matau palengva judan
čias didžiules žmonių minias. Čia 
žygiuoja iš istorijos* lapų išėję 
imperatoriai, karaliai, šv. Tėvai. 
Prabangius antkapius nuvertę, 
keliasi mūšius laimėję genero
lai, kurie, nupūtę dulkes nuo 
savo ordinų, bando prisitaikyti 
koja prie žygiuojančios procesi
jos. Bijodami būti sumindyti, 
tarp jų ropoja dar vaikščioti ne
pramokę nekalti kūdikiai. Bai
mės pilni bando nuo visų liktis 
žemėję bausmės išvengę visokie 
nusikaltėliai, neištikimos mote
rys, gero gyvenimo vyrai, kurių 
žmonos mirė Sibire paėstos džio
vos ar nuo stovyklos viršininko 
smūgio. Kitų vedami eina išde
gintom akim kankiniai, visokio 
raudono apdaro dvasiškiai, kurie 
nemato reikalo skubėti, galvo
dami. kad jų sėdimų vietų ir čia 
niekas neužims. Iš jų išsiskiria 
vyskupai, kurie eina pasirams
čiuodami savo didelėm auksi
nėm lazdom, o ant jų krūtinių 
žėri kryžiai. Eina metalu apsi- 

•r?ngę Kryžiaus karų riteriai, o 
jta-n jv matau išvargusiu", nusi- 
.vylinio iškankintus ir vienu mo
daliu pasipuošusius mūsų Vyčio 
Kryžiaus kavalierius.

Einu ir aš toje minioje pilnas 
baimės bei drebėjimo. Stebiu ki
tu veidus ir matau, kaip jie ne
abejoja geru Teisėjo sprendimu. 
Bet jie visi kuo nors ypatingi, 
nalike žemėje knygas, prirašy
tas visokiu nuopelnu. Aš gi, di
delio fabriko mažas žmogus, pa
likau tik vieną gvvvbės draudi
mą. Visi rodys didžiajam Teisė
jui už tikėjimą ir teisybę beko
vojant gautus sužalojimus: kar
do ašmenų nuskeltą galvuvirši, 
ranku nirštus su išlupinėtais na
gais. liūto išdraskytus šonus. Ar 
žiūrės Viešpats, kai aš jam ro- 
dvsiu nuo verdančios geležies 
žiežirbų nudegintus savo pečius 
ir sumuštas, suskeldėjusias savo 
rankas? Jei reikalausi iš kiek
vieno pagal tai. kiek kuriam bu
vai davės, tai aš čia pasakvsiu:

— Galvbiu Viešpatie, be dina
ro mane išleidai, be dinaro varg
šas aš ir snPrižtu pas Tave. Ne
bandžiau iš kito apgavyste išvi
lioti to. ka tu kitam, ne man bu
vai davės. Visa gyvenimą ban
džiau išmelsti trunntėli sau lai
mės, bet mano maldos buvo per

ČESLOVAS VALDĄS OBCARSKAS

LAIVO KAPITONO VAIKAS
Mano tėvas mylėjo jūrą, bangas ir vėją; 
Melsvi vandenys buvo jo gimtieji namai. 
O aš vienas ilgai su žuvėdrom kalbėjau, 
Ir pakrantėj žaidžiau baltų putų purslais.
Mano tėvo kelionė ilga ir audringa.
Nakčia vėjas žvaigždes gal visas jam užpus.
Man širdin liūdesys tartum durklas įsminga, — 
Ir aš bėgu rėkdamas jūros krantu.
O vanduo degutuotas kanaluos vis šlama,
Ir dejuodamos bangos atrieda į uosto krantus, 
Ir išalkę žuvėdros klykdamos kelias 
Ir nuskrieja per vandenis tamsius, plačius.
O aš vienas. Tik jūros ošimas
Ir bežvaigždė, sutemus naktis.
Plaukia juodi laivai per gelmes vandenyno, — 
Ir nežino nieks, ar kada jie sugrįš.
Taip ilgai aš dar uosto krantinėj stovėjau, 
Ir klajojau šaltais jo krantais.
Ir į baltas žuvėdras žiūrėjau.
Ir mačiau, kaip užgęsta nakty švyturiai...
Taip praėjo daug metų... bet tėvas negrįžo. 
Vandenyno pakrantėj paliko naktis.
Uostas tapo tylus, tarsi miręs.

fl KULTORIIIIEJE VEIKLOJE

Laivų prieplaukoj verkė sudužus vilnis ...
Mano tėvas mylėjo jūrą, bangas ir vėją. 
Melsvi vandenys buvo jo gimtieji namai... 
O aš vienas ilgai į žuvėdras žiūrėjau, 
Ir mačiau, kaip nutolsta nuo žemės laivai.

1964 Liverpulis, Anglija

DR. A. KLIMAS, Ročesterio uni
versiteto profesorius, dalyvavo kal
bininkų suvažiavime Rumunijos sos
tinėj Bukarešte. Iš Lietuvos i šį su
važiavimą nebuvo išleistas nė vie
nas kalbininkas.

IRENOS MICKŪNIENĖS tapybos 
darbų paroda buvo atidaryta rug
sėjo 10 d. Lynn Kottler galerijoje 
Niujorke, 3 East 65th St. Lankymo 
valandos: darbo dienomis 12-6 v. p. 
p., šeštadieniais 12-4 v. p.p. Paroda 
truks iki rugsėjo 24 d. Dailininkė 
yra Kanados lietuvė, gyvenanti Sar
nia mieste, Ont.

JUOZAS DAUBĖNAS, niujorkie
tis aktorius ir režisorius, susilaukęs 
plataus amerikiečių pripažinimo, žie
mos sezonui buvo pakviestas režiso- 
riaus pareigoms į Portland, Maine, 
organizuojamą miesto teatrą. Vaidy
bos meną jis dėsto Niujorko dramos 
akademijoje.

LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTŲ 
gruodžio 10 d. Franklin K. Lane 
gimnazijos salėje Brooklyne, N.Y., 
rengia Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa ir Lietuvių Vargonininkų, Mu
zikų Sąjunga. Koncertas skiriamas 
Lietuvos nepriklausomybės penkias
dešimtmečio sukakčiai. Programa jau 
sudaryta, apylinkės chorai pradeda 
ją ruošti.

RUMUNŲ SAVAITRAŠTIS “CRO- 
NICA” paskelbė K. Donelaičio “Me
tų” 58 “Pavasario linksmybių” ei
lutes, kurias j rumunų kalbą išver
tė baltistas A. Vračiu ir jaunas poe
tas N. Pintilie. Pastarasis taipgi yra 
sukūręs K. Donelaičiui skirtą so
netą.

IŠKILUS KONCERTAS atžymėjo 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimą Klevelande. Progra
mą atliko sol. Stasys Baras, padai
navęs Karnavičiaus, Lapinsko, Pucci
ni, Giordano operų arijų, ir pianis
tas Andrius Kuprevičius, pateikęs 
Debussy “Valsą”, J. Gaidelio lietu
višką šokį, VI. Jakubėno šokį iš ba
leto “Vaivos juosta”, Liszto “Nok- 
turną”, F. Šopeno “Scherzo Nr. 2”.

DAIL. A. REINHARDT, lietuvių 
kilmės tapytojas, mirė Niujorke, iš
tiktas širdies smūgio. Velionis buvo 
gimęs 1913 m. Buffalo mieste. Il
gesnį laiką profesoriavo Brooklyno 
kolegijoje. Ryšius palaikė su “pažan
giaisiais” lietuviais, kurių gretoms 
priklausė jo tėvai Pranas ir Olga 
Reinhardtai.

DAIL. ST. LUKOŠIŪTĖS kūrinių 
paroda atidaryta Čikagoje Balzeko 
galerijoj, 4012 Archer Avė, rugsė
jo 17 d. ir truks iki spalio 17 d.

ADELĖ DRUKTENYTĖ giedojo 
soprano partiją G. Rossini trumpo
se iškilmingose Mišiose, kurias San 
Francisco veteranų salėje atliko 
Vincenzo Giannini mišrių balsų cho
ras. šio choro vadovas yra San Fran
cisco operos teatro direktorius, su 
30 asmenų rinktinių balsų choru 
pasiryžęs pateikti eilę retų ir sun
kesnių didžiųjų kompozitorių kūri
nių.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUN
GA savo veiklos dešimtmetį atžy
mėjo lietuvio gydytojo Aleksandro 
Karolio Kuršiaus disertacijos išleidi
mu. Dr. A. Kuršius buvo žymiausias 
gydytojas Niujorke, pedagogas, gam
tininkas. teologas ir teisininkas, pa
ruošęs ir 1662 m. apgynęs diserta
ciją apie inkstų ir pūslės akmenis 
Leideno universitete Olandijoje, ši 
300 metų senumo disertacija išleis
ta originaline lotynų kalba, patei
kiant vertimus lietuvių ir anglų kal
bomis. Įvadą parašė dr. V. Paproc- 
kas, suradęs ir parūpinęs disertaci
jos kopiją. Lotyniškąjį tekstą j lie
tuvių ir anglų kalbas išvertė T. 
Anicetas Tamošaitis, SJ. Lietuvišką
jį vertimą peržiūrėjo kalbininkas L. 
Dambriūnas, angliškąjį — seselė ka- 
zimierietė dr. Agnesina. Leidinį ruo
šiant talkino konsulas Anicetas Si
mutis, dr. K. Jurgėla, prof. P. Ra
bikauskas, SJ, ir kt.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. H. BUDDENSIEGAS, 

K. Donelaičio “Metų”, vysk A. Ba
ranausko “Anykščių šilelio” ir D. 
Poškos “Mužiko žemaičių ir Lietu
vos” vertėjas į vokiečių kalbą, iš 
Heidelbergo atvyko kelių savaičių 
viešnagei į Vilnių. Geležinkelio sto
tyje svečią sutiko Mokslų Akademi
jos lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto direktorius akademikas K. Kor
sakas, kultūrinių ryšių draugijos pir
mininko pavaduotojas istorijos moks
lų dr. J. Jurginis, filologijos moks
lų kandidatas K. Doveika, mokslo 
darbuotojai, ir visuomenės atstovai. 
Viešnagės tikslas — susipažinti su 
kultūriniu gyvenimu, susitikti su 
mokslininkais ir rašytojais.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS, 
naująjį sezoną pradėjęs J. Avyžiaus 
romano “Į stiklo kalną” premjeri
niu spektakliu, atvyko gastrolių į Vil
nių, savo sceną užleisdamas Vilniaus 
dramos teatrui. Klaipėdiečiai Vilniun 
atvežė A. Vampylovo pjesę “Atsi
sveikinimas birželyje”, G. Kanovi
čiaus lyrinę komediją “Ričardas 
plius Monika”, R. Markūno vodevilį 
“Paryžiau, Paryžiau!”, pasaką “Didy
sis Gintaras”, Sofoklio “Karalių Edi
pą” ir K. Gocio “Karalių Elnią”. 
Vilniaus dramos teatras klaipėdie
čius supažindins su A. Vienuolio 
“Paskenduole”, V. Krėvės “Skirgai
la”, Alf. Bieliausko “Kauno roma
no” inscenizacija, poetės R. Skučaitės 
pjese “.. . Ir teisė mylėti”, L. Zori- 
no “Varšuvos melodija”.

MASKVOJE PASIBAIGĖ KON
KURSINĖ PARODA, turėjusi tikslą 
parūpinti projektą Lenino pamink
lui Kremliaus sodelyje. Baigminėse 
varžybose dalyvavo šeši skulptoriai 
su architektais, jų tarpe ir Gedimi
nas Jokūbonis su arch. V. Čeka
nausku. Vertintojų komisija pasirin
ko skulptoriaus V. Pinčiuko ir archi
tekto S. Speranskio projektą. G. Jo- 
kūboniui ir V. Čekanauskui, atrodo, 
teko antroji vieta, nes jiems buvo 
ledsta paminklą Leninui pastatyti 
Maskvos Kalinino rajone, šiuo metu 
G. Jokūbonis ir V. Čekanauskas ruo- 
čia architektūrinį paminklo spren
dimą minėtai vietovei.

JUOZAS MILTINIS, Panevėžio 
dramos teatro steigėjas ir ilgametis 
meno vadovas, atšventė 60 m. am
žiaus sukaktį. Jis yra baigęs Kauno 
dramos studiją, penkerius metus to- 
bulinęsis Paryžiuje, pusantrų metų 
Londone. Darbą Panevėžio dramos 
teatre pradėjo su savo paties pa
ruoštais mokiniais — S. Kosmausku, 
J. Alekna, B. Babkausku, D. Banio- 
niu, G. Karka ir V. Blėdžiu. Jis ir 
šiandien remiasi savo mokiniais, at
mesdamas kitų mokyklų jaunuosius 
aktorius kaip neturinčius pakankamo 
pasiruošimo sceniniam darbui. Apie 
teatrą J. Miltinis yra prasitaręs: “Jis 
(teatras) veikia ne informuojančiai, 
bet išsiliedamas. užkrėsdamas. Aš tu
riu galvoje ne buitinio stiliaus ir 
utilitarinio turinio, o poetinio sti
liaus ir filosofinio turinio giliai gy
venimišką teatrą. Jis, lyg gyvas šal
tinio vanduo, gimęs iš gamtos, mal
šins smalsumo ir paslapčių troškulį 
ir bus atrama žmogui, palinkusiam 
ieškoti save ...” šiemet J. Miltinio 
vadovaujamam teatre įvyko jau šim
tas pirmoji premjera — J. Grušo 
“Pavojingas apsvaigimas”. Iš anks
tyvesnių pastatymų minėtini: Ibseno 
“Heda Gabler”, Šekspyro “Makbe
tas”, Pirandelio “Henrikas IV”, So- 
lochovo “Pakelta velėna”, A. Mile
rio “Keliaujančio pardavėjo mirtis”, 
Čechovo “žuvėdra”, Diurenmato “Fi
zikai”, Borcherto “Lauke už durų” ir 
kt. Lietuviškajai dramaturgijai at
stovavo A. Vienuolio, J. Paukštelio. 
J. Grušo, J. Skliutausko, R. Nare- 
čionio bei kitų rašytojų kūriniai.

STASIO KRASAUSKO grafikos 
darbų parodą numatoma surengti 
Lenkijoje lapkričio mėn. V. Kst.



Mann & Martel
REALTORS

B20 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

91.900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 Įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, alnminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin-

NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nLs pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmetėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Šokiai, vaišės, susipažinimas naujų 
studentų-čių su senaisiais ir baigu
siais mokslus įvyks rugsėjo 29, penk
tadienį, 8 v.v., Sv. Jono par. salėje 
941 Dundas St. Bus “initium semest- 
ri” ir kartu išleistuvės baigusiems 
Toronto universitetą ir kitas augštą- 
sias mokyklas. Kviečiami visi sumi
nėtieji ir taip pat gimnazijos XII ir 
XIII klasės studentai-abiturienai.

Studentų valdyba
Toronto Liet. Studentų S-gos val

dybos pirmininkė N. Sernaitė, odon
tologijos studentė, vasarą dirbo pas 
dantų gydytoją Montrealyje; grįžo į 
Torontą ir tęsia studijas.

A. Augaitis pavasarį baigė York 
universiteto humanitarinį fakultetą

ir dabar įstojo J Osgoode Hali — 
teisininkų mokyklą.

Laima švėgždaitė skaitė savo kū
rybą Sviesos-Santaros suvažiavime J. 
Bačiūno ūkyje Tabore.

Medicinos studentas St. Šalkauskis 
vasarą dirbo San Francisko mieste, 
Kalifornijoje, vienoje ligoninėje. Grį
žęs į Torontą tęsia studijas universi
tete priešpaskutiniame kurse.

Živilė Slekytė, prieš porą metų bai
gusi Toronto universitetą, metus gi
lino studijas Paryžiuje, Prancūzijo
je. Rudenį planuoja vykti į Londoną, 
Anglijoj, studijuoti teatro meno, kur 
yra laimėjusi premiją iš 200 kandi
dačių. Dabar vieši pas tėvus To
ronte.

Lietuvių skautų veikla

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS 
1928 Weston Rd Tel. 249-7691

• St. Catharines apylinkės valdy
bos suruoštame Tautos šventės mi
nėjime rugsėjo 16 d. dalyvavo et
ninių grupių stovykloje dalyvavę 
skautai su vadovu ir gražiai pasiro
dė programoje skudučiais ir “vyriš
ku” Malūnu.

• Kanados rajono vadovių ir vyr. 
skaučių suvažiavimas šaukiamas spa
lio 7-8 d. Montrealyje N.M.P. seselių 
namuose, 1450 rue De Seve, Mont
real, Que. Suvažiavimo programos 
jau išsiuntinėtos vadovėms. Kviečia
mos sesės gausiai suvažiavime da
lyvauti.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun-
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas.
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai. Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyy. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra

žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai
na tik $25,000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas.
JANE - LAWRENCE, 
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

ST. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
An.tr. 10 • 1.30

Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
Sešt.9-12
Sekm. 930-1

Tapdami aktyviais

7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.
nariais padedate sau, padedate

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
RONCESVALLES - HIGH PARK 
BLVD., $5.000 įmok., atskiras mū
rinis, 6 gražūs kambariai, 2 moder
nios virtuvės. Namas naujai išdeko- 
ruotas ir galima tuoj užimti. Vie
ta garažui. Arti krautuvių, mokyk
lų ir susisiekimo.
JANE - ANNETTE. $6.000 įmok., 
rupių plytų vienaukštis (bungalo- 
vas), 6 kambariai — 3 miegami. 
Naujas alyvos šildymas. Idealus 
vienos šeimos namas. Prašo tik 
$22.500 ir viena atvira skola iš
mokėjimui
DUNDA* - GLENLAKE. $7000 įmo
kėti, 6 kamb., mūrinis, atskiras, dvi 
virtuvės, 2 vonios, geras įvažiavimas 
ir vieta trim garažam. Namas be 
skolų ir galima tuoj užimti.
BABY POINT - JANE. $8.000 įmo-

Tel. 534-9286
keti, 7 kamb. gražių plytų, atski
ras, dvi virtuvės, garažas ir šoninis 
privažiavimas. Įdeali-rami vieta, 
vieta. Prašoma kaina žema. Geras 
pirkinys. i

S. JOKŪBAITIS
TeL 534-9286 — namtj: 537-2869

Indijos misijonierius kun. A. 
Z. Muthumalai, SJ, kreipėsi i 
“Tž” redakciją, prašydamas pa
ramos savo veiklai. Madras vys
kupijoj jis Įsteigė ekumenini 
centrą, kurio uždavinys — dirbti 
krikščioniškųjų tikybų suvieni
jimui. Bibliotekai bei skaityklai 
reikia žurnalų bei knygų. Misi
jonierius prašo siųsti jau varto
tas knygas ar žurnalus. Toje 
vyskupijoje yra 75.000 katalikų 
ir tiek pat protestantų. Patsai 
misijonierius yra konvertitas — 
anksčiau buvo anglikonas. Ka
taliku tapo 1924 m., o vėliau — 
jėzuitu vienuoliu. Jo adresas: 
Rev. A. Z. Muthumalai, Dhyana 
Ashram. 98 Madha Church 
Road, Mandavalli, Madras 28, 
India.

Sesuo Igne jau pradėjo darbą 
Toronto Lietuvių Vaikų Namuo
se. Iki šiol ji dirbo Putname ir 
Dainavos stovyklavietėje. Ji yra 
muziko ir prof. Vyt. Marijošiaus 
ir žymios gimnastikos mokytojos 
p. Marijošienės duktė, baigusi 
JAV-se socialinius mokslus, ga
bi muzikė ir jaunimo veikėja. 
Linkime jai geriausios sėkmės.

Tautinių grupių laikraščių re
daktoriai, pakviesti Ontario pro
vincinės vyriausybės pataisos 
institucijų ministerio A. Gros- 
mano, rugpjūčio 14 d. dalyvavo 
ekskursijoje, kuri aplankė jau
nų nusikaltėlių auklėjimo Įstai
gas Toronte ir Bramptone. Be 
to, ekskursija, vadovaujama pa
ties ministerio ir jo bendradar
biu, turėjo progos pamatyti Mi- 
mico kalėjimą ir alkoholikų kli
niką. Dalyvavo apie 30 asmenų. 
Jie buvo supažindinti su Onta
rio pataisos institucijų sistema 
bei auklėjimo metodais.

Ignas Slabšinskas, grįždamas 
iš pasaulinės parodos Į Čikagą, 
aplankėTorontą. kur prieš 8 me
tus yra gyvenęs. Ta proga at
naujino “TŽ” prenumeratą ir 
paaukojo $10.

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ
GAUSITE UŽTAI DAU
GIAUSIA NAUDOS. JOKIŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ.

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI. ■HOWARD PARK AVE. - RONCES- 
VALLES. $10.000 įmok., gerų ply
tų, atskiras, 8 kambarin, 2 virtuvės, 
2 vonios, gražus kiemas, geras pri
važiavimas ir dvigubas garažas. Vie
na skola 14 metų išmokėjimui. Ver
tas dėmesio.
SUNNYSIDE - HIGH PARK BLVD. 
$10.000 įmok., 11 kamb. 3 atskiri 
butai. Mūrinis, atskiras augštų pa
jamų namas. Viskas išnuomuota ir 
įrengta trim šeimom. Atvira skola 
išmokėjimui. Savininkas išvyksta ir 
galima tuoj užimti.

Tai geriausia dovana 
Tai vertingiausia dovana

TIK JAV DOLERIŲ
PAŽYMĖJIMAI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

Netoli Wasagos 150 akru dirbamos žemės, geri trobesiai. Skubus pardavi
mas. Prašoma kaina $36.000.
Prie StaynePio — 100 akru dirbamos žemės, labai geri trobesiai. Prašoma 
kaina $32.000.
BLOOR & KIPLING, mūro, atskiras, 2 augštų, 6 kambarių, garažas, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 45x160, prie gero susisiekimo ir prekybos 
centrų. Kaina/ $21.900.
ANNETTE&CLENDENAN, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
2 augštus, didelė moderni virtuvė, garažas, gražus, didelis kiemas, prie 
gero susisiekimo ir prekybos centrų. Pagal kokybę kaina žema. Liks vie
na skola balansui.

čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra.
Neradus šiame skelbime jums tinkame objekto, ar norint parduoti ne
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

DUOS JŪSŲ GIMINĖMS KE
TURIS KARTUS DAUGIAU 

NEI GRYNAIS RUBLIAIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.
TIK JAV DOLERIŲ PAŽYMĖ
JIMAI SUTEIKIA JŪSŲ GI
MINĖMS G A L IM Y B Ę NUSI
PIRKTI VISA, KO JIE NORI 
— MAISTO, DRABUŽIŲ IR 
DAUG KITŲ ĮVAIRIŲ DALY
KŲ — AMERIKIETIŠKŲ, VA
KARŲ EUROPOS IR VIETOS 
IŠDIRBINIŲ S P E C I ALIOSE 
VNESPOSYLTORG D O LERIŲ 
KRAUTUVĖSE, LABAI ŽEMO

MIS DOLERIŲ KAINOMIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO. 

Neimamas Joks patarnavimo 
mokestis iš siuntėjo ar gavėjo, 
nes visos išlaidos yra apmoka

mos Vnešposyltorg Įstaigų.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
N«w York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

V TOROIVT©"
Lietuvių studentų žinios

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, rugsėjo 24, visi atei

tininkai organizuotai dalyvauja 10 v. 
Mišiose Prisikėlimo bažnyčioje.

tų vadijų posėdyje sudarytas žiemos 
veiklos kalendorius, kurio detales 
prašoma sekti, šiame skautų skyriu
je.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų žiemos sezono veikla oficialiai bus 
pradėta pamaldomis Prisikėlimo baž
nyčioje spalio 1 d., 11.15 v. r. Po 
Mišių mažojoje salėje įvyks “Šatri-
jos” tunto sueiga, kuri užtruks apie 
valandą laiko. Skautai-tės, vadovai- 
vės uniformuoti renkasi į Prisikė
limo salę spalio 1 d., 10.30 v.r. Drau
gininkai ir draugovių globėjai pra
šomi savo vienetus minėtu laiku at
vesti į pamaldas. Č. S.

Lietuvių liaudies dainomis, 
kurių rinkimą Toronte ir kitose 
vietovėse organizuoja muzikė D. 
Rautinšienė, domisi ir okupuo
tos Lietuvos žmonės. Laikraštis 
“Gimtasis Kraštas” atpasakojo 
“TŽ” straipsni, kuriame aprašy
tas dainų rinkimo darbas ir pa
skelbtos dainininkių pavardės. 
“GK” nuo savęs prideda: JAV- 
se po karo Juozas Būga fono
grafu užrašė 4000 liaudies dai
nų ir 50.000 kitokios tautosa
kos, o dr. J. Balys 1958 m. iš
leido knygą “Lietuvių dainos 
Amerikoje”.

Dail. Telesforas Valius šiais 
metais dėsto meną Winston 
Churchill Collegiate Institute 
Scarboro priemiestyje. Taipgi 
jis tęsia vakarines pamokas 
Central Tech mokykloje. Vasa
ros metu dail. T. Valius dėstė 
specialų kursą.

Mokslo metų pradžioje melšime Die
vo palaimos savo veikiat Visų bū
relių berniukai ir mergaitės prašomi 
rinktis parapijos salėn 9.30 v. Mer
gaitės dalyvauja uniformuotos. Kar
tu dalyvauja ir studentai ateitininkai 
su savo vėliava.

Sekmadienį, rugsėjo 24, įvyks šie 
susirinkimai: vyr. moksleivių — tuoj 
po 10 vai. Mišių ateitininkų kamba
ryje; jaunesniųjų berniukų (7 ir 8 
skyr.) — po 10 vai. Mišių muzikos 
studijoje; jaunučių berniukų (iki 6 
skyr.) — po 10 vai. Mišių studentų 
kambaryje, šalia bankelio; jaunučių 
mergaičių (iki 5 skyr.) — 2 v. L. V. 
Namuose; vaidilučių (5 ir 6 skyr.) 
— 2 v. L. Namuose; Gintarių (7 ir 8 
skyr.) — 2 v. L. V. Namuose. Visi 
susirinkimai užtruks neilgiau, kaip 
1 vai. Sekantieji visų būrelių susi
rinkimai įvyks tik spalio 15 d. Visi, 
kurie praėjusiais mokslo metais pri
klausė ateitininkams, prašomi tuose 
susirinkimuose būtinai dalyvauti. 
Taip pat prašomi atvykti ir norį 
įstoti ateitininkų organizacijon. Tėvai 
prašomi paraginti savo vaikus į lie
tuviškas organizacijas įsijungti. Su
daryta atskiriem būreliam laiko dva
siai pritaikyta įdomi programa.

Tėvų komiteto rengiamas Havajų 
vakaras-šokiai jau artėja. Spalio 14 
d. nebetoli. Susidomėjimas gana di
delis, kaip ir praėjusiais metais. Ti
kimasi, kad tėvai ne tik patys da
lyvaus, bet ir visus savo draugus bei 
pažįstamus pasikvies. Kaip ir pernai, 
taip ir šiemet pelnas skiriamas jau
nimo veiklai, kuriai finansinė para
ma yra labai reikalinga.

Aaron Einfrank, “The Tele
gram” dienraščio koresponden
tas Maskvoje, aplankęs Vilnių 
ir parašęs Įdomų straipsni apie 
Lietuvą, yra amerikietis, gimęs 
Newarke, N.J., prieš 34 metus. 
Baigęs istorijos mokslus ir ang
lų k. literatūrą Niujorko uni
versitete bakalauro laipsniu, gi
linęs studijas Fordham univer
sitete. Septynerius metus dirbo 
kaip laikraštininkas JAV ir Eu
ropoje ir yra laimėjęs premi
jų už savo rašinius. Nuo 1967 
m. balandžio pabaigos pakvies
tas torontiškio dienraščio “The 
Telegram” korespondentu Mask
voje. Prieš ji buvęs P. Worth
ington buvo priverstas palikti 
Maskvą, nes rašė perdaug atvi
rus straipsnius. Panašaus liki
mo turbūt susilauks ir A. Ein
frank, jeigu ir toliau rašys pa
našius straipsnius.

Padėka
Visiems labai nuoširdžiai dėkoju už manęs lankymą 

ligoninėje, maldas, šv. Mišias. Jūsų guodžiantis žodis bei 
malda mane stiprino kentėjimo dienomis.

Nuoširdžiai dėkinga —
Laima Butėnienė

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, dukterį MARI

JĄ BORUSIENĘ su šeima liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučia —

P. A. Tamošiūnai A. V. Laniauskai

OME CDwners
CZ ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams-dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontus

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Qneen SL W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t t. Automobilių vilkikas (towing). Antoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo 3—9 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

Vertnvinės nnotnmko* 
Meniškos vaikų nuotrauka*

7M Qneen S» W. 
prie Gore Vale 
Tet EM. 4-7994

8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. IX. 21 — Nr. 38 (921)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE - ARMADALE, apie $8000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, aly- 
yos šildymas, kvadratinis planas, užbaigtas rūsys, garažas su geru įva
žiavimu.
BABY POINT, $10.000 ar mažiau įmokėti, didžiulis 8 kambarių centrinio 
plano atskiras namas, labai platus sklypas, 3 prausyklos, kambarys rūsyje 
su baru, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK BLVD - RONCESVALLES, puikus dupleksas su 3-jų kamba
rių butu rūsyje, abu butai po 3 miegamus, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu, vandens alyva šildymas, graži aplinka.
SOUTH KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, gražus 6 kambarių vienaaugš- 
tis (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, graži jauki 
gatvelė, skubus pardavimas, namas be skolų.
ROYAL YORK RD. • NORSEMAN, apie $10.000 įmokėti,, 7 kambarių 
“Split level” vienaaugštis, užbaigtas poilsio kambarys rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, tuojaus galima užimti.
DĖMESIO! Miesto centre, tiktai $9.900 pilna kaina, 8 kambarių mūrinis na
mas, alyvos šildymas, vieta garažui, apsimoka nupirkti nuomojimui, ne- 
pertoliausiai stato jau didžiulius apartamentus, apsimoka!
ARMADALE - SWANSEA, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių ir plius pus
ryčių kambario. Rupių plytų, kvadratinio plano, atskiras namas, vandens 
alyvos šildymas, garažas su plačiu privačiu įvažiavimu, minutė iki Bloor 
ir požeminio traukinio.
MIMICO — prašoma kaina tik $65.000, 6 butų atskiras pastatas (šešia- 
butis), garažai, vandeniu-alyva šildymas, viskas išnuomota, duoda apie 
10% gryno pelno. Kam laikyti pinigus banke už mažesnį procentą — 
galima įkeisti namą!
JANE • BLOOR, $25.000 įmokėti, 4 butų atskiras pastatas (keturbutis) 
vandens alyvos šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu.
LAKESHORE BLVD. • ROYAL YORK, apie $25.000 ar mažiau įmokėti, 6 
butų apartamentinis pastatas, rupių plytų, vandens-alyvos šildymas, nema
ži butai, apie $9.500 metinės nudmos, maždaug 9 metų senumo, geras 
nuomojimo rajonas.
BARRIE, $25.000 įmokėti, 21 buto apartamentinis pastatas, vos kelių metų 
senumo, maždaug po $9000 už butą, puikus pirkinys.
RATHBURN - KIPLING, apie $9.000 įmokėti, 7 kambarių “split level“ vie
naaugštis (bungalow), 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu, vos 
metų senumo.
BLOOR - HIGH PARK, originalus 4 butų atskiras mūrinis pastatas, kiek
vienas butas 3-jų miegamųjų, vandens-alyvos šildymas, 4 garažai, apie 
$7.500 metinės nuomos; gal galima nupirkti už maždaug $52.000.
SPRINGHURST BEACH, $3000 įmokėti, puikus 6 kambarių vasarnamis 
ant ežero kranto, gražus sklypas, dideli kambariai, gilus šulinys, pato
gumai viduje.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME n
434% už depozitus
51/2% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS

DUODAME 
mortgičius iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000."
Pajamos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 16 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min, 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
PERTH GATVR, $21.500 pilna kaina, 6 kambariai, modemiška vir
tuvė ir vonia, vandeniu apšildomas, įmokėti apie $5.000.
MELDAND GATVE, $19.900, atskiras, 6 kambariai, nauja apšildymo 
sistema, 2 virtuvės, 2 garažai, 2 vonios, įmokėti apie $5.000.
PACIFIC GATVE, $28.900, atskiras plytų namas, 10 kambarių 3 vir
tuvės, 2 vonios, įmokėti apie $7.000.
INDIAN TRAIL, $10.000 įmokėti, gražus 7 kambarių namas per 2 aukš
tus, vandeniu apšildomas, geras įvažiavimas, garažas turi būt parduotas, 
galima duoti pasiūlymą.
MAVETY GATVE, $45.900, 18 kambarių, pajamų namas labai geram 
stovyje, 2 garažai, arti susisiekimo.
BLOOR — DUNDAS, $49.500 — 21 kambario pajamų namas, didelis 
sklypas arti Bloor gatvės, įmokėti apie $15.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Bhidžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Teh 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 įmokėti, St Clair - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštų ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildo
mas. Garažas.

$7.000 įmokėti. High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6% % mortgičius.

$2.500 įmokėti, Bloor - Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas, užpakaly privažiavimas.

$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bangalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnomuoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis skly
pas; maži mokesčiai. Tik 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick).

Ūkis (Farma)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai faunos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Springhurst — Wasaga), 
be mortgičių. Įmokėti tik $5.000.

1082 BLOOR Si. W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas mus. 
Taip put parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičtu.

Vyt. Morkis J. Kaikelis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski
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B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į Į

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,-prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonu* LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. h HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiui!*

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe k kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

IŠKILMINGI 
KANADOS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE _

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -6109
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

METAI

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnaiiU- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atverkite patikrinimui: nuro* 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
Caatrinė įstaiga 691 Ayotte St., 

Tai. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
TeL LE 2-5461 

Mokomo su standartiitofiria, 
sutomatinėmis tronsmWjomis 

ir Volkswagenal*.

Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir tX

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

Visų rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST„ 

teL WA 1-3225 arba WA 4-1991

SPORTAS LIETUVOJE
Žalgirio moterų aštuonvietė val

tis Europos pirmenybėse Prancūzijo
je laimėjo I vietą. G. Šidagytė vien
vietės valties pirmenybėse liko III v.

Klaipėdos žuvėdros moterų krep
šinio komanda Košicos mieste, Če
koslovakijoje, dalyvavo tarptautinia
me krepšinio turnyre, kur laimėjo I 
v. Jos nugalėjo vietos USS 60:29, 
Lokomotyvą 48:36, Vengrijos Epito- 
ką 42:41. Baigmėje jos vėl nugalėjo 
Prievidzos Baniku 48:43. Vyrams se
kėsi kiek blogiau. Jie nugalėjo vi
sus priešininkus priežaismiuose, ta
čiau baigmėje tik po pratęsimo pra
laimėjo Ostravos krepšininkams 72: 
71.

Liepojoje įvyko Baltijos gintaro 
sportinės varžybos, kurias šiais me
tais laimėjo šeimininkai. Pastarieji 
pirmavo krepšinyje ir irklavime, Ka* 
raliaučiaus atstovai — bokse, lengv. 
atletikoje, klaipėdiečiai — tinkliny
je ir futbole. Pernai šias varžybas 
laimėjo klaipėdiečiai.

Lietuvoje viešinčioms Lenkijos Že- 
šovo LZS rankininkėms ir toliau ne
siseka pasiekti laimėjimo. Jos pra
laimėjo Tauragės rajono rankinin
kėms, kurios Nemuno spartakijadoje 
buvo antros 15:8 pasekme. Vyrų 
rungtynėse Elektrėnų Energijos ran
kininkai įveikė svečius 30:12.

SPORTAS VISUR
Oslo mieste įvykusiose lengv. at

letikos rungtynėse belgas G. Rulent- 
sas 10.000 m. bėgime pasiekė geriau
sią šio sezono pasekmę, nubėgda
mas šį nuotolį per 28:26,6. šią pa
sekmę tuoj pagerino Kenijos bėgi
kas N. Temos, nubėgdamas šį nuo

tai draugiškai nuteikiąs

Molsono alus

GAMINTAS NEPRIKLAUSOMOS DARYKLOS, ĮSTEIGTOS 1786

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros iMnoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atslkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms

A ea, u d i. m. x
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
AL X>XTX>2Iu

tolį per 28:163- Tai buvo ketvirta 
geriausia pasekmė lengv. atletikos 
istorijoje. Ir kiti lengvaatlečiai pa
siekė gerų pasekmių. Prahoje čeko- 
slovakas L. Danek diską nusviedė 
63,76 m. Rumune M. Penės jietį nu 
metė 60,68 ir vokietis U. Bejeris kū
jį numetė 69,08 m.

Rytų Vokietija Prancūzijos Vichy 
mieste įvykusiose irklaivmo pirme
nybėse laimėjo I v. Antroje vieto
je liko Amerikos ir Sov. Sąjungos 
irklininkai.

Amerikos lauko teniso pirmeny
bėse amerikietė Billie Jean King vėl 
laimėjo 3 pirmąsias vietas. Jai ati
teko moterų vieneto, moterų dvejeto 
ir mišraus dvejeto varžybos. Šias 
pergales ji žada pakartoti Australi
jos ir Prancūzijos pirmenybėse.

Europos taurės varžybose, kuriose 
dalyvauja 45 tautos, pusė žaidimų 
jau sužaista, likusieji turi būti su
žaisti iki Kalėdų. Tik astuonios tau
tos paklius į ketvirčio baigmę, ku
rios pradės žaidimus sekantį pava
sarį. Toliau 4 laimėtojai turės žaisti 
kiekvienas su kiekvienu, kad išaiš
kintų nugalėtoją. Šiuo momentu tik 
Sov. Sąjunga ir Italija yra užsitik
rinusios vietas ketvirčio baigmėje.
XVII Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ PASEKMES
Rugsėjo 9 d. Toronte'įvyko XVII- 

sios S. A. lietuvių ir baltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės prieaug
lio klasėse. Varžėsi Klevelendo Žai
bas Ž, Hamlitono Kovas K, Toronto 
Vytis V ir Aušra A bei latviai ir 
estai E. Baltiečių I v. pasekmė, jei 
yra skirtinga, dedama po kiekvienos 
rungties skliausteliuose.

TAI Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1372
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Jauniai A (18-16 m.)
220 j. V. Kliorys ž 25.5 sek., E. 

Staškevičius ž 27.7 s., K. Šulinskas 
2 28.6 s.; 440 j. — Kliorys 2 55.9 s.,
L. Stempužis Ž 58.0 s.; 880 j. — E. 
Staškevičius ž 2:13.6 m., K. Sušins- 
kas ž 2:23.6 m.; 120 j. kliūtinis — 
L. Stempužis Ž 15.7 s., V. Kliorys Ž 
18.0 s. Trišuolis — R. Petrauskas A 
40’4”. į tolį — R. Petrauskas A 20’2”, 
L. Stempužis Ž 19*4,5”. Į augštį — 
L. Stempužis Ž 5’10”, R. Petrauskas 
A 5’8”. Diskas — H. Kernius V 
146’10”, R. Petrauskas A 138’10”, L. 
Stempužis Ž 121’0. Jietis — V. Klio
rys Ž 143’11”, K. Sušinskas Ž 140’5”, 
G. Gataveckas A 127,6”, L. Stempu
žis Ž 108’10”. Rutulys — R. Petraus
kas A 39’6,5”, Sušinskas Ž 38’4,5”, 
(Saar E. 40’9”). 4 x 110 j. estafetė 
— Aušra 47.9 s. (Stirbys, Kryžanaus- 
kas, Vaškevičius, Petrauskas), Žai
bas 49.6 s.

Jauniai B (15-14 m.)
100 j. S. Ranonis A 11.8 s., A. Nek

rošius A 12.2 s., G. Venskaitis A 12.3 
s., P. Adomaitis A 12.8 s. 220 j. — 
S. Ranonis A 26.8 s., A. Nekrošius A
27.3 s., R. Sabaliauskas Ž 27.7 s., G. 
Venskaitis A 28.3 s., (T. Koplimagi 
E. 26.3 s.); 440 j. — Ranonis A 58.5 
s., T. Koplimagi E. 58.8 s., 880 j. — 
R. Staškevičius Ž 2:09.1 m., R. Saba
liauskas Ž 2:20.4 m., V. Nykštėnas 
Ž 2:21.6 m.; 120 j. kliūtinis — Ra
nonis A 17.8 s., R. Vasiliauskas Ž
19.4 s. Į augštį — E. Norkus A 5’0, 
K. Tamošiūnas A 4’11”, Nykštėnas 
Ž 4’2”. I tolį — Nakrošius A 17*1,5”, 
Venckaitis A 16’9”, Tamošiūnas A 
15’10,5”, J. Norkus A 15’8,5”. Tri
šuolis — Nakrošius A 34’9,5”, Venc
kaitis A 33’10”, Kiplimagi E 33’8,5”. 
Rutulys — J. Norkus A 39’7,5”, S. 
Stempužis Ž 379,5”, Tamošiūnas A 
36’05”, (Batraks L. 38’”). Jietis — G. 
Gataveckas A 130’7”, Stempužis Ž 

99’1”, J. Norkus A 96’11", (Romet E. 
136’4”). Diskas — Ranonis A 113T”, 
Sabaliauskas ž 105’4”, Gataveckas A 
102’05”, Stempužis ž. 4 x 110 j. es
tafetė — Aušra 54.0 s. (Nakrošius, 
Venckaitis, Radžiūnas, Ranonis), Žai
bas 54.3 s., Estai 54.7 s.

Jauniai C (13-12 m.)
60 j. — A. Žilius Ž 8.4 s., A. Ur

bonas A 8.5 s., J. Plučas A 8.5 s., 
M. Adomaitis A 8.6; 100 j. — R. 
Waiwood Ž 13.4 s., V. Radžiūnas A 
13.7 s., Urbonas A 13.9 s., J. Plučas 
A 14.0 s., (T. Pass E. 13.4 s.); 660 
j. — Waiwood Ž 1:43.0 s., M. Ado
maitis A 1:59.3 s., E. Jurevičius A 
2:00.3 s.; 70 j. kliūtinis — Waiwood 
Ž 10.1 s., Radžiūnas A 10.4 s., A. 
Gataveckas A 10.6 s., R. Petronis A 
10.6 s. į tolį — V. Radžiūnas A 14’6”, 
Petronis A 13’6”, Jurevičius A 13’2”, 
Heino E 13’1”. į augštį — Petronis 
A 4’8”, A. Žilvytis K 4’7”, Gatavec
kas A 4’2”, Urbonas A 4’2”. Diskas
— Žilvytis K 80’05”, Urbonas A 
72’5,5”, Radžiūnas A 68’6”, A. Jane- 
liūnas A. 59*8,5”. Rutulys — Janeliū- 
nas A 31’10”, Žilvytis K 30’4,5”, Ur
bonas A 28’11”, J. Plučas A 23’10”. 
Jietis — Janeliūnas A 87’2”, Petro
nis A 68’9,5”, Adomaitis A 60’43”, 
Tooms E. 56’8,5”. 4 x 110 j. estafetė
— Aušra I 59.3 s. (Petronis, Urbo
nas, Adomaitis, Radžiūnas), Aušra II
59,5 s., Žaibas 61.4 s., Kovas — lat
viai 62.9 s., (estai 57.3).

(Bus daugiau)

Pasiteisinimas
Vyras, atremdamas amžiną 

žmonos įtarumą:
— Žinoma, kad ant mano 

švarko gali rasti šviesių plaukų. 
Juk tu, brangioji, dar vakar bu
vai blondinė...

DRAUDIMAI

231 -2661 2*33r.sb32;

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK It DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASES, LL. D. 
^amų. ūkių ir betfairio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas S Howard Park Avanue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo TO v^. fld 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-tv.v. 
v.p.p. Hskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos teL LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 94029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vaL vak. šeštadieniais nuo

10 vaL ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius tusiems 
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
DR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eietira varymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BJŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769 - 4131

ŠYPSENOS
Skaitytojas

Seniokas porina už save jau
nesniam:

— Aš kiekvieną rytą atsibu
dęs pirmiausia imu laikraštį į 
rankas ir skaitau nekrologus. Jei 
mano pavardės dar nėra, keliuo
si iš lovos ...

Raudonųjų “dialogas”
Kinijos komunistai savo spau

doj rašo apie rusus:
— Klausykite, jūs, nešvarių 

sovietinių revizionistų kiaulių 
būrys! Kinijos liaudis, kuri yra 
ginkluota Maotsetungo minti
mis, nepasiduos apgaunama. 
Kraujo skola, kurią jūs skolin
gi, turi būti sumokėta. Mes ryž
tingai atremsime visas jūsų pro
vokacijas.

Rusų komunistinė spauda ra
šo:

— Galas Maotsetungui! Pe- 
kingo gaujos vadai yra komu
nistų vienybės išdavikai. Mao
tsetungo ir jo pasekėjų nedrau
gingi Sovietų Sąjungai ir jos 
komunistų partijai veiksmai 
pralenkia net pasiučiausių ko
munizmo priešų veiksmus...

Filosofo logika
Batsiuvis paklausė filosofą:
— Ar tu pats naudojies tais 

patarimais, kuriuos duodi ki
tiems? •*

— Ne, — atšovė filosofas. 
— Ar gi tu nešioji visus batus, 
kuriuos pasiuvi?

Parinko Pr. AL

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
1177 BLOOB ST. WEST

(^ie Dundas >

Telefmias LE. 2-6199

DR. J. MATUUONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1799 BLOOR ST. W. (prie Keele;
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p-p.

Telefmuu KO. 9-1372

DR. V. J. MIILUViENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSK1EM 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronte 

(į rytu> nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampa* Bloor & Bathurat) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus
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Šv. Jono Kr. par. žinios

— Nuo šio sekmadienio pradeda
mos 12 vai. pamaldos. Sekmadienių 
pamaldos: 10, 11 ir 12 vai.

— šį sekmadienį antroji rinklia
va — popiežiaus labdarai.

— Kun. J. Staškevičius, vasaros 
metu talkinęs parapijos darbuose ir 
vadovavęs Gerojo Ganytojo stovyk
lai Springhurste, pirmadienį, rugsė
jo 25, grįžta į Romą tęsti studijų. 
Nuoširdi padėka jam už atliktą dar-

— Šią savaitę lankomi Dixie Rd. 
ir prie 27 kelio gyveną parapijie
čiai.

— Altoriaus berniukų repeticija — 
šį penktadienį, 6 v.v. zakristijoje.

— Artimoje ateityje prasidės par. 
choro repeticijos. Tikybos pamokos 
vaikams — po Gyvojo Rožinio iškil
mių. Mokys lietuvaitės seselės.

— Automobilio nelaimėje žuvus 
a.a. Brunonui Metui, jo motinai ir 
artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldo
se prisimenamas a.a. Leonas Cuplins-

§v. Jono lietuvių kapinėse ne
trukus bus liejami antkapiams 
pamatai. Asmenys, kurie dar 
prieš Vėlinių dieną numato sta
tyti antkapius, prašomi painfor
muoti kapinių administraciją.

Dr. E. Norvaišienė, vaikų li
gų gydytoja, rugsėjo mėn. susi
laukė garbingo 75 metų am
žiaus. Ji visą laiką domisi lietu
viška veikla ir ją nuoširdžiai re
mia. Sveikatos ir ilgiausių metų 
Sukaktuvininkei.

Angelika Sungailienė, Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos centro valdybos pir
mininkė, išvyksta i Romą daly
vauti tarptautiniame katalikių 
moterų organizacijų kongrese. 
Ji atstovaus išeivijos lietuvėms 
katalikėms moterims, kurių or
ganizacijų centras yra vadovau
jamas p. Galdikienės Niujorke. 
A. Sungailienė turės progos ak
tyviai dalyvauti ypač šeimos sek
cijoje ir dalyvauti diskusijose. 
Be to, jai teks dalyvauti ir Įvai
rių tautybių pasirodome. Kon
gresas prasidės spalio 3 d. ir 
baigsis spalio 9 d.

Sol. Virgilijaus Noreikos kon
certus raudonieji rengėjai pa
naudoja komunistinei spaudai 
remti. Antai, Windsore, apmo
kėjus visas koncerto išlaidas, 
liko $17, kurie dar su rengėjų 
priedu, buvo persiųsti “Liaudies 
Balsui”. Ligi šiol nėra paaiškė
ję, kaip buvo tvarkomos koncer
tų pajamos. Nežinia, ar bent da
li pajamų gavo menininkai.

Automobilio nelaimėje rugsė
jo 13 d. naktį žuvo Bruno Me
tas, 17 m. amžiaus jaunuolis. Jis 
važiavo su savo draugu Laszo 
Fistrovici, 18 m., ir susidūrė su 
kitu automobiliu, vairuojamu 
James Szucsko, 44 m., iš Hamil
tono. Nelaimė Įvyko ant 
šeštojo kelio prie Mount Hope, 
apie 10 mylių Į pietus nuo Ha
miltono. Policijos pareiškimu, 
vienas automobilis, pervažiavęs 
vidurinę liniją ir atsitrenkęs i 
kitą. Įvykis tiriamas. Velionis 
Br. Metas palaidotas rugsėjo 23 
d. iš evangelikų bažnyčios nelie
tuvių kapinėse. Apeigas atliko 
kun. Alg. Žilinskas.

Dail. Maslauskas. šiemet pa
vasari baigęs Toronte meno mo
kyklą, vyks Į šiaurinę Kanadą 
mokyti eskimų skulptūros ir ki
tokio meno.

SPRINGHURST BEACH (Wasa- 
ga) parduodamas 2 metų senumo 
pilnai Įrengtas ir tinkamas gyventi 
žiemą 2 miegamųjų namas ant me
džiais apaugusio sklypo. Lengva iš
nuomoti ir žiemą. Wasaga Beach, tel. 
429-2006.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont., Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvolles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė ra lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. I* GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11781, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

City Driving School
OFICIALIAI PRIPA2TNTA 

Ontario Safety Leegae. Nemokami 
nurodymai Jusi? nnraose arba mb- 
ra klasėje tyrintiems laikinius IeL 
dfrnns. Ir Jan galima pradėti ra- 
žinoti pirmą pamoką ra standarti
nėm ar automatinėm maitnom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-l»l

Prisikėlimo par. žinios
— Auto nelaimėje žuvus a.a. Bro

niui Metui, velionies motiną ir ar
timuosius giliai užjaučiame.

— Nuoširdi padėka T. Tarcizijui 
Garbukui, OFM, už kelių metų dar
bą parapijos pastoracijoje. T. Tarci- 
zijus perkeltas į Kennebunkportą, 
Me., JAV. Išvyko rugsėjo 18 d.

— Mišios: trečiai, 8.30 v. — už 
a.a. J. Graibų; užpr. p. Graibuvienė; 
penktad., 8 v. — už a.a. M. Dzimi- 
nienę; užpr. p. Kamaičiai; šeštai, 8 
v. — už a.a. K Kalinauską; užpr. p. 
Miliai ir p. Diksonienė; 9 v. — už 
a.a. B. Lukauskienę; užpr. p. Jaci- 
kai; šį sekmad., 10 v. — ųž a.a. J. 
Mikševičių; užpr. p. Kasperavičiai; 
11.15 v. — Kat. Moterų Dr-jos int.

— Mišios sekmadieniais 11.30 v. 
par. salėje pradedamos laikyti nuo 
šio sekmadienio.

— Chorų repeticijos: antrad., 7 v.v. 
— studentų choro berniukų sekcija; 
trečiad., 7 v.v. — stud. ch. mergai
čių sekcija; ketvirtad., 7.30 v.v. — 
suaug. choro visi balsai. Visos repe
ticijos — muz. studijoje. Vaikučių 
choro bendra repeticija — šį penk
tadienį, 6.30 v.v. bažnyčioje prie var
gonų. Į visus chorus maloniai kvie
čiame buvusius ir naujus choristus.

— Parapijos kavinė, biblioteka ir 
spaudos kioskas veikia kas sekma
dienį. ; « E

— Prasidėjus mokslo metams, sek
madienio Mišios 10 v. skiriamos jau
najai kartai.

— T. Rafaelis yra išvykęs į JAV. 
Grįš šį šeštadienį.

K. L. K. Moterų Draugijos 
Prisikėlimo par. skyriaus susi
rinkimas — si sekmadieni, rug
sėjo 24 po Sumos, naujojoj pa
rapijos salėj. Mišios Draugijos 
intencija — 11.15 v.r. Susirin
kime kalbės skyriaus ir centro 
valdybos dvasios vadas T. Placi
das, OFM, tema: “Kas šiais lai
kais dar yra nuodėmė?” Visos 
narės ir viešnios maloniai kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

Toronto apylinkės valdyba sa
vo pirmajame posėdyje po vasa
ros atostogų plačiai svarstė spa
lio 14 d. parengimo Club Kings- 
way programą ir visas kitas de
tales. Paskirta lėšų: tautinių šo
kių grupės kelionei i Liet. Die
ną Montrealyje $100, sportinin
kams — $38.33. Pritarta inicia
torių pastangoms pastatyti pa
minklą visuomenininkei a.a. Iz. 
Matusevičiūtei visuomenės lėšo
mis. Keltas glaudesnis kontak
tu reikalas su Įtakingais kana
diečiais. Palinkėta valdybos na
rei D. Augaitytei sėkmingai tęs
ti studijas Londono, Ont, uni
versitete.

Inž. Jonys su žmona (buv. dr. 
Petrulyte) persikėlė i Edmonto- 
ną, kur abu dirbs akademini dar
bą. Dr. Jonienė dirbs psichologi
jos skyriuje, o inž. Jonys ruošis 
daktaratui.

PADĖKA
Nuoširdi padėka kun.B.Jurk- 

šui ir Prisikėlimo par. suaug. 
chorui, kun. J. Staškevičiui ir 
T. Pauliui, OFM, Nek. Pr. M. 
seserims, moksl. ateitininkams, 
Kat. Moterų Dr-jai ir talkinin
kėms, Mišių patarnautojams, B. 
Vyčiui-Vrublevičiui ir visiems 
lietuviams už malonų talkinimą 
bei gausų dalyvavimą sėkmingo
je maldininkų kelionėje i Mid- 
landą ir iškyloje T. pranciško
nu stovyklavietėje.

T. Placidas, Kat. Fed. pirm.
PADĖKA

Labai nuoširdžiai dėkoju už man 
suruoštą Prisikėlimo parapijos salė
je priešvedybinę staigmeną (shower) 
ir šiame pobūvyje įteiktas taip gau
sias ir vertingas dovanas. Dėkoju 
rengėjoms, šeimininkėms ir visoms 
dalyvėms bei prie pobūvio rengimo 
prisidėjusioms.

Buvau tikrai sujaudinta visų Jū
sų parodytu man dėmesiu ir taip 
gausiu atsilankymu. Pajutau Jūsų 
malonų nuoširdumą, įrodantį, jog ne
buvau, nesu ir, tikiuosi, nebūsiu atei
ty savųjų užmiršta ir vieniša.

Apgailestauju, kad negaliu šiame 
savo padėkos žodyje visų Jūsų pa
vardėmis išvardinti. Tariu dar kartą 
Jums visoms bendrą, viešą ir nuo
širdumo kupiną ačiū.

Dėkoju taip pat klebonui gerb. tė
vui Placidui už salę.

Birutė Dambrauskaitė

REIKALINGOS PADAVĖJOS Ja 
va restoranui, 555 Bloor St. W. Tel. 
535-3315. Savininkai Bleizgiai.

Daromi nauji minkšti baldai k ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

Svarbus įvykis Toronto lietuvių bendruomenėje!

Visi einame į K.L.B. Toronto apylinkės ruošiamų

KANADOS ŠIMTMEČIO BALIŲ, 
kuris įvyks šių metų spalio mėnesio 14 dieną 

CLUB KINGSWAY salėje.
• Gros garsus JOE JEDRASKY orkestras • Bus originali ir įdomi programa

• Kviečiama dalyvauti iškilioji Lietuvių • Puikūs užkandžiai, baras ir loterija

Dienos lietuvaitė iš Montrealio • Bilietai — $3, jaunimui — $2.

Sekime skelbimus spaudoje — jie pateiks smulkesnių informacijų!

Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Andrulis 
jau kelinti metai sėkmingai va
dovauja didžiausiai S. Ameri
kos lietuvių šeštadieninei mo
kyklai. Ir šiemet jis kviečia vi
sus tėvus siusti savo vaikus i 
šeštadieninę mokykla, kuri vei
kia erdviose Sv. Cecilijos mokyk
los patalpose (Evelyn ir Annette 
gatvių sankryžoje)

šeštadieninė Maironio mokyk
la pradėjo šiuos mokslo metus 
rugsėjo 16 d. šv. Cecilijos mo
kyklos patalpose. Naujų moki
nių Į I skyrių užsirašė 43. Pa
gal turimus duomenis, jų turė
tų būti apie 60. Laukiama, kad 
ir kitos šeimos netrukus atsiųs 
savo atžalyną i šeštad. mokyk
lą. Pirmąją mokslo metų dieną 
gerokai trūko senųjų mokinių. 
Tikimasi, kad visi tėvai nuo se
kančio šeštadienio atsiųs savo 
vaikus i mokyklą. Nereguliarus 
lankymas labai apsunkina moky
tojų darbą. Mokytojai tikisi glau
daus tėvų bendradarbiavimo.

Šv. Mykolo kolegijos gimnazi
ja paskelbė pavardes keturioli
kos savo abiturientų, kurie šiais 
metais gavo geriausius pažymius 
ir Ontario provincijos stipendi
jas. Jų nuotraukos Įdėtos laik
raštyje “The Canadian Regis
ter” 9 d. laidoje. Jų tarpe yra 
du lietuviai: Algirdas Stankus 
ir John Gouba (turbūt Guoba).

Toronto universitetą šiemet 
baigė keletas lietuvių. Lietuvių 
visuomenei jie nevisi yra žino
mi. Būtų gera, kad kas pasirū
pintų jų pristatymu per spaudą. 
“TŽ” mielai dėtų jų nuotraukas 
ir biografines žinias.

Susižiedavo mokytoja Živilė 
Stančikaitė ir inžinierius Euge
nijus Vidmantas iš Ročesterio.

PARDUODAMI 

naujai spausdinti spalvoti 

LIETUVOS VALSTYBĖS 

ŽENKLAI - VYČIAI 

22" x 28" dydžio.

Tel. EM 368-1984, po 6 v.v.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Po vasaros atostogų vėl pra
dėjo veikti lietuviškas vaikų dar
želis. Vaikučiai priimami nuo 3 
iki 6 metų amžiaus. Jie turi savo 
atskirą klasę ir kalba tik lietu
viškai. šiais metais lietuviukams 
vadovauja sės. M. Jonė. Tėvai, 
susirūpinę vaikų ateitimi, kvie
čiami nedelsiant kreiptis: Lietu
vių Vaikų Namai, 57 Sylvan 
Ave, Toronto 4, Ont. Tel. 534- 
5773. Jei kas turėtų nevartoja
mų vežimėlių, dviratukų ir pana
šių žaislų dar gerame stovyje, 
mielai panaudotume. Vietoj il
gametės ir veiklios visuomenės 
darbuose sės. M. Viktorijos pa
skirta sės. M. Igne — Gražina 
Marijošiūtė, kuri šią vasarą va
dovavo mergaičių moksleivių ir 
jaunučių vyčių stovykloms. Be 
to, ji dirbo ir ateitininkų moks
leivių stovykloje. Vietoj sės. M. 
Natalijos, kuri iškelta i Mont
real), paskirta sės. M. Loreta.

Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys

Vyt. Meilus su ponia Toronte 
galėjo paviešėti tiktai vieną sa
vaitę, nors atostogoms buvo 
skirta 13 savaičių. Dali atosto
gų teko skirti tarnybiniams 
darbams. Jam, kaip imigracijos 
pareigūnui, ilgesni laiką negy
venusiam Kanadoje, teko aplan
kyti kaikurias Kanados sritis ir 
iš naujo susipažinti. Baigęs sa
vo atostogas, Vyt. Meilus grįžta 
i Japoniją tęsti savo darbo Ka
nados ambasadoje, kur jam ten
ka rūpintis imigracijos sritimi. 
Ponia Meiluvienė pasiliks dar 
kuriam laikui Toronte. Vyt. Mei
lus anksčiau labai aktyviai reiš
kėsi lietuviškoje veikloje. Gy
vendamas Japonijoj lietuvių ne
sutinka. Ji aplanko kartais pra
važiuoją keleiviai iš Australijos 
ir P. Vietnamo. Iš gyvenimo Ja
ponijoje Vyt. Meilus turi daug 
įdomių Įspūdžių. Pasak jo, japo
nai yra labai kultūringi, respek
tuoją vienas kitą, dabštūs, ne- 
girtuokliai: gyvena gana netur
tingai. susispaudę siauroje teri
torijoje, nes 100 mil. gyventojų 
turimu salų neužtenka, juoba, 
kad tik 15% teritorijos tinka 
apgyvendinimui. Bando žmonės 
statydintis ir sunkiai prieina
mose augštesnėse vietose, bet 
dažnai audros ir žemės drebė
jimai juos sunaikina. Japonai ga
mina daug dalykų eksportui.

VYKSTANTIEMS Į EXPO 67
Išnuomojami 8 kambariai naujame vienaaugštyje (bungalow). 2 min. 
nuo parodos. Kaina — nuo S5 už kambarį. Automobiliu pasitinkant 

traukinių ir autobusų stotyse. Nuvežam ir parvežam iš EXPO.
J. IŠGANAITIS

126 DE TOURAINE AVE., LONGUEUIL, MONTREAL, QUE.
Tel. 674-7038

EXPO 67 rudens sezonui 
kambariai papigintomis kainomis

Rezidenciniame Montrealio rajone, prie didžiųjų susisiekimo linijų, 
netoli Expo, atskiri kambariai su užraktais vien Expo svečiams re- ( 
zervuotame bute. Informacija siunčiama nemokamai. <

Kainos: vienam asmeniui S5.00, sekantiems po $2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-5144824094.

EXPO 67 NAKVYNĖS
Privačiame name prie patogaus susisiekimo su EXPO i
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI.
Vienam asmeniui $5, vaikams po $2.

K. STIRBYS, 7155 Nogent St,
MONTREAL 38, Que. TeL 721-2508

EXPO 67 NAKVYNĖS
PRIVAČIAME NAME, SU ATSKIRU ĮĖJIMU IR VISAIS 
PATOGUMAIS, VISAI ARTI EXPO IŠNUOMOJAMI KAM 
BARIAL VIENAM ASMENIUI S5. ŠEIMOMS NUOLAIDA.

V. KUDŽMA, 5001 BOSSUET ST., MONTREAL 5, P.Q.
TELEFONAS: 1-514-255-5579

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai ra 
virtuve: $10.00 dienai už kambarį su dviguba lova. Taip pat vasarna
miai Lanrentidų kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto:

A. GAURYS, 7730 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec.
TeL 366-8528.

“Lithuanians in Canada” kny
gos išleidimui lėšos sėkmingai 
telkiamos. Daugelis užsisako ją 
iš anksto atsiųsdami $6 čekį. Į 
garbės prenumeratorius Įsirašė: 
dr. A. Diksonas ($25); Juozas 
Butkus, Port Colborne ($25). 
Mecenatas J. Tumosa atsiuntė 
čeki $500.

Mecenatų, rėmėjų ir garbės 
prenumeratorių pavardės bus 
Įdėtos knygoje, jei atsiųs užsa
kymus iki spalio mėnesio.

Administracinė komisija, 
941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Tradicinė maldininkų kelionė 
Į Midlandą rugsėjo 17'd. buvo 
labai sėkminga — dalyvavo apie 
500 lietuvių, oras buvo puikus. 
Dialogines Mišias lietuviškai at
laikė T. Placidas Barius, OFM, 
pamokslą anglų kalba pasakė 
vietinis kunigas jėzuitas. Gie
dojo Prisikėlimo par. choras, 
vad. kun. Br. Jurkšo, ir visi pa
maldų dalyviai. Pamaldų metu 
talkino T. Paulius Baltakis, OF 
M. ir kun. J. Staškevičius. Kry
žiaus Keliui vadovavo kun. Br. 
Jurkšas. pamokslą prie lietuvių 
kankinių kryžiaus pasakė T. Pla
cidas. Po visų pamaldų du auto
busai torontiečių ir keliolika au
tomobilių nuvyko i T. pranciško
nų stovyklavietę užkandžiams. 
Lietuvių kankinių kryžius Mid- 
lande jau kelinti metai stovi 
kaip mūsų tautos kančios liudi
ninkas, kalbąs tūkstančiam pra
eivių apie Lietuvą. Planuojama 
ji atnaujinti, nes žiemos šalčiai 
yra palikę jame savo pėdsakus.

B.
Lietuvių gydytojų išvyka i dr. 

A. Valadkos vasarnamį prie 
Simcoe ežero rugsėjo 16 d. bu
vo gausi ir jauki. Buvo ir jauni
mo. Ta proga įvyko gydytojų'dr- 
jos pasitarimas, kuriame, be ki
tu reikalų, buvo kalbėta apie bu
simąjį Š. Amerikos gydytojų su
važiavimą 1969 m. rugsėjo 2-3 
d. Toronte.

Š. Amerikos lietuvių gydytojų 
suvažiavime Klevelande Toron
to gvdytojų draugijai atstovavo 
dr. O. Gustainienė, dr. A. Pace- 
vičius, dr. A. Valadka. dr. Spu- 
das. Dr. A. Pacevičius išrinktas 
vicepirmininku i centro valdy
bą, dr. O. Gustainienė — tary
bos nare.
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Kauniečių koncertas Montrealyje
Telefoninis mūsų bendradarbio pranešimas

Kauno Politechnikos Instituto 
studentų ansamblio “Nemuno” 
koncertas įvyko rugsėjo 17 d., 
4.30 v.p.p., Plateau salėje, talpi-
nančioje 1200 asmenų. Salė bu
vo pilna klausytojų ne tik iš 
Montrealio, bet ir iš kitų vieto
vių. Ansamblis buvo sutiktas la
bai šiltai. Nebuvo jokių viešų 
prakalbų, išskyrus trumpą pri
statymą,’ padarytą rengėjo Vy
tauto D. Klubo pirmininko J. 
Petrulio. Programa buvo įvairi: 
choro dainos, tautiniai šokiai, 
liaudies instrumentų muzika. 
Visa tai darė maloniai nuteikian
tį įspūdį. Klausytojai nepagai
lėjo plojimų. Meniniu požiūriu 
ansamblis nėra augšto lygio — 
nė kiek negeresnis už Hamilto
no “Gyvatarą” ir kitas panašias 
išeivijos grupes. Iš “Nemuno” 
buvo laukta daugiau, juoba, kad 
programai paruošti turi žymiai 
geresnes sąlygas nei išeivijos lie
tuvių jaunimas, kuriam tenka 
sunkiai grumtis dėl savosios kul
tūros išlaikymo. Repertuaras 
sudarytas daugiausia iš senųjų 
liaudies dainų, hormonizuotų 
lietuvių kompozitorių. Progra
mos atlikimą, atrodo, kiek sunki
no ilgos kelionės nuovargis lai
vu. Gaila, kad “Nemuno” viešna
gė labai trumpa — vos pora die
nų. Be to. vieną spektakli davė 
sovietiniame pasaulinės parodos 
paviljone.

Po programos nemuniečiams

Z. Orentienes lietuviškojo klasikinio 

BALETO
STUDIJOJE 
darbas pradedamas rugsėjo 25 d. 
—Boris Volkoff School of the Dance, 
822 Yonge St., Toronto, Ont. 
{ėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji siq studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 25 diena nuo 5 iki 7 vai. vak. 
Informacijos tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

K!;MONTRPAIfe
Šv. Kazimiero Dar. žinios

— Rugsėjo 24 — ši sekmadienį, 3 
v.p.p., kapinių lankyymas. Visi ren
kasi prie kapų koplyčios.

— Grybų vakarienė — spalio 14.
— Visi parapijiečiai maloniai pra

šomi grąžinti bazaro loterijos kny
gučių šakneles.

— Sv. Kazimiero par. buvusiems ir 
naujiems choristams: muzikas 
Ambrozaitis sutiko paruošti stiprų 
mišrų chorą. Repeticijos pradeda
mos spalio antroje pusėje.

— Juozas Skyrius organizuoja dvi
gubą kvartetą, kuris taip pat pradės 
repeticijas ir giedos kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį Mišių metu.

— Ponios Minelgienės brolis M. 
Taurazas buvo nušautas plėšikų, ku
riuos jis norėjo sulaikyti. Palaidotas 
rugsėjo 18 d. Apie tą įvykį plačiai ra
šė anglų ir prancūzų spauda.

— Gyvojo Rožinio draugijos nariai 
užprašė Mišias spalio 1 d. 11 vai. Gy
vojo Rožinio draugijai turėtų priklau
syti visi kurie kasdien kalba rožini.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
— $152. KJ.G.

“Litas” jau pasiekė du milijo
nus dolerių ir pradėjo kopti į 
trečiąjį. Narių — 1307, skoli
ninkų — 316, prieauglis nuo 
metų pradžios — $247.000. Ba
lansas 31. 8. 67 — $2.065.000, 
Aktyve: kasa vietoje — $7.069, 
banke — $101.401, paskolos — 
$1.865.593, vertyb. pop.—$42.- 
500, centrinėje unijų kasoje — 
$41.018. Pasyve: serai — $1.- 
372.895, depozitai — $607.091, 
atsargos kapitalai — $34.668, š. 
m. pelnas — $46.581. Steigia
majame “Lito” susirinkime bu
vo sudėta tik $392,00. Per 12

“L IT AS"
MOKA už:

Depozitus 4.4%
Numatyta už Šerus 5% % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Uždaryta* llepat ir rugpjūčio mėnesiais. Darba dienomis nuo 10 iki 3 vai. 

kasdien; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

A. NORKELIŪNAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. ZaHque) 
Montreal, 36 Que. Tai. RAymond 7-3120

buvo leista mažomis grupėmis 
apsilankyti pas Montrealio lie
tuvius. Bendras priėmimas įvy
ko Vytauto D. Klube. Iš visos
eilės ženklų buvo matyti, kad 
nemuniečiai yra sekami ir ne
galėjo laisvai kalbėti. Jų tarpe 
yra keletas agentų. Lietuvoje 
buvo padaryta griežta politinė 
atranka. Nemaža dalis ansamb
lio narių, kurie visą vasarą ruo
šėsi programai, dalyvavo repeti
cijose, paskutinėm dienom ne
buvo išleista užsienin. Tie, kurie 
buvo išleisti, perėjo specialų in- 
doktrinavimo kursą, kuriame 
buvo mokomi kaip atsakyti į iš
eivių klausimus. Aplamai, susi
darė Įspūdis, kad nemuniečiai 
yra puikus vienatas, bet gyvenąs 
labai suvaržytose okupanto są
lygose.

Baigiant reikia dar pridėti, 
kad “Nemuno” ansambliui vado
vauja muz. Aleksandras Bužis. 
Koncerte ir priėmime buvo vi
sa eilė augštų okupuotos Lietu
vos pareigūnų: švietimo ir kul
tūros “ministeris”, planavimo 
komisijos pareigūnas Drobnys, 
žurnalistas Jackevičius, Kauno 
Politechnikos Instituto rektorius 
ir kiti. Su jais buvo galima susi
tikti Vytauto D. klube priėmimo 
metu. Į Montreal) atskrido ir 
vyr. “Tiesos” red. G. Zimanas. 
Nemuniečiai, apžiūrėję pasaul. 
parodą, tuo pačiu laivu “Puš- 
kin” išplaukė atgal.

metų padaryta didelė pažanga, 
bet “Litas” galėtų būti daug di 
dėsnis, jeigu iš 5.000 Montrea
lio lietuvių jam priklausytų ne 
1307 nariai, bet bent dvigubai 
tiek. Pr. R.

Aušros Vartų par. žinios
— Rugsėjo 24, sekmadienį, 3 v.p. 

p., abi lietuvių parapijos Montrealy
je rengia kapų lankymą.

— Spalio 1, sekmadienį, Gyv. Roži
nio Draugija švenčia savo 15 metų 
gyvavimo sukaktį. 10 vai. Mišios Dr- 
jos intencija, bendra Komunija. Pe 
to pusryčiai. Narės dalyvauja.

— Rugsėjo 12 d. mūsų parapijoje 
įvyko Kanados liet, kunigų suvažia
vimas. Dalyvavo 12 kunigų iš įvairių 
Kanados vietovių. Buvo pasitarta 
įvairiais aktualiais klausimais. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. kun. dr. F. 
Jucevičius, ižd. T. K. Pečkys, SJ, 
sekr. — kun. J. Gaudzė.

— J. ir M. Siniai atšventė 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Moksleivių ir ateitininkų stovyk
lose sumaniai dirbo ir skaniai jauni
mą maitino eilė patyrusių šeiminin 
kių: moksleivių — A. Zubienė, stu
dentų — G. Kušleikienė ir A Riškie
nė. Visoms joms labai nuoširdus 
ačiū!

— Jaunimo choras pradėjo giedoti 
sekmadieniais per 10 vai. pamaldas. 
Laukiami berniukai ir mergaitės 
gimnazijos amžiaus. Tai jaunimo pa
maldos.

— T. S. Kulbis, S.J., atlikęs savo 
rekolekcijas, grįžta į Montrealį. T. G. 
Kijauskas, SJ, išvyksta rekolekcijų 
sekančią savaitę.

— Užpraeito sekmadienio rinkliava 
— $358.00.

— Rengiasi tuoktis: Janina Kru- 
jelskytė su Claude Lavoie.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas tad 
$10.000.




